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BAB V 

OPERASIONAL RUMAH MAKAN PADANG 

 

5.1 Price Setting Sosial 

 Kegiatan bisnis memang pada awalnya didasari untuk mencari 

keuntungan, dengan berbagai cara sang pemilik bisnis menggunakan strategi-

strategi jitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang 

besarlah yang biasanya dijadikan faktor apakah sebuah bisnis itu baik atau tidak. 

Namun ada kalanya beberapa bisnis menyelipkan tujuan lainnya selain 

mendapatkan keuntungan, tujuan-tujuan inilah yang diterapkan sang pemilik agar 

mendapatkan hasil-hasil tertentu yang diinginkan sang pemilik. 

 Padangmurah sebagai brand yang sudah dikenal di beberapa daerah di 

pulau jawa mempunyai caranya tersendiri dalam menjalankan bisnisnya, salah 

satunya menawarkan harga yang murah dibanding rumah makan Padang lainnya, 

dengan menekan harga pembuatan masakan makan dapat ditentukanlah harga 

yang sangat murah tersebut. 

 Tujuan bisnis yang mencari keuntungan merupakan hal yang tidak salah, 

namun terkadang ada beberapa orang yang terlalu fokus dalam meningkatkan laba 

dalam bisnisnya baik dengan cara apapun. Terkait hal ini Allah S.W.T berfirman 

“Orang-orang pria yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan jual beli 

dari mengingat Allah dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, 

mereka takut akan hari yang berguncang segala hati dan 

pemandangan di waktu itu” (QS 24:37). 
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 Ada baiknya bisnis yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat 

(keuntungan) bagi sang pemilik tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat 

sekitar. Bertens (2010:162) mengatakan bisnis adalah menyediakan produk atau 

jasa yang bermanfaat untuk masyarakat, keuntungan hanya sekedar motivasi 

untuk mengadakan bisnis. 

 Secara tersirat Bertens menjelaskan bahwa tujuan bisnis sebaiknya tidak 

hanya untuk mengejar keuntungan semata, dan janganlah memprioritaskan laba 

yang didapat sebagai tujuan perusahaan, tapi lebih memprioritaskan kebaikan bagi 

masyarakat dari bisnis yang kita lakukan. Sesuatu yang diberikan kepada orang 

lain, suatu saat akan dibalas oleh Tuhan. 

Padangmurah hadir dengan konsep unik memberikan harga murah dan 

membidik pasar mahasiswa dengan tujuan tidak hanya keuntungan semata tetapi 

juga membantu para mahasiswa untuk makan makanan yang disebut-sebut 

makanan mahal oleh beberapa orang. Mbak Watipun berpendapat demikian 

“Ya itung-itung amal sih mas, kasian mahasiswanya”. 

Orang awam akan menganggap harga murah yang ditawarkan oleh 

Padangmurah seakan-akan merupakan sistem bunuh diri yang akan 

menghancurkan bisnis perlahan-lahan, dimana membebaskan seberapa banyak 

nasi yang ingin dimakan oleh pelanggan dan menyediakan konsep prasmanan 

dirumah makannya. 

Meskipun dalam perhitungan kasar terkesan akan mengalami kerugian 

namun sebenarnya ada hal-hal lainnya yang menyebabkan bisnis ini malah 

mendapatkan laba yang tidak sedikit. Mbak Wati yang ketika awalnya ditugaskan 

menjaga Padangmurah cabang Dinoyo juga kaget melihat sistem yang seperti ini 
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“Awalnya pas pertama kali saya kerja disini ya bingung, masa iya 

bisa untung sih prasmanan gini nasinya, tapi selama ini emang 

untung terus sih mas”.  

“Kalo dulu pas pertama aku liat aku juga mikir, ngambil-ngambil 

sendiri, bisa untung apa engga, kan kita ga ngerti mereka ngambil 

berapa, dan bisa di nyewa ruko juga buat tempatnya (tempat 

jualannya)”. 

 Padangmurah memang menggunakan sistem prasmanan dalam 

pengambilan nasinya, jadi setiap pelanggan bisa dengan sesuka hati mengambil 

jumlah nasi yang ingin dimakannya, namun tidak dengan lauk, beberapa lauk 

memang disediakan sesuai 1 porsi, ini dilakukan agar penghitungannya dapat 

dilakukan dengan mudah. 

Mbak Wati juga mengakui bahwa pemilik Padangmurah untuk daerah 

Malang ini sendiri yang merupakan kakak kandungnya tidak mempunyai 

pandangan profit oriented seperti kebanyakan bisnis-bisnis lainnya. 

“Dan juga yang punya Padangmurah sama kakak saya itu orangnya 

islami banget, jadi ga terlalu profit oriented dalam usahanya 

“Islami gitu mas, sholatnya rajin, zakat terus setiap bulan”. 

Agama Islam yang dianut oleh etnis Minangkabau mengajarkan tentang 

kebaikan sesama dan setiap kebaikan yang dilakukan setiap manusia akan 

berbalik kepada diri mereka sendiri, sehingga pemilik Padangmurah menerapkan 

kebaikan tersebut didalam bisnisnya. Beberapa  agama didunia ini memang 

mengajarkan tidak hanya tata cara beribadah kepada Tuhan tetapi juga 

mengajarkan bagaimana tata cara bermasyarakat dengan sesama manusia. 

Mas Yusuf juga mengatakan hal yang hampir sependapat tentang 

pandangan profit oriented. 

“Ya beda mas, misalnya nasi rendang kalo mahasiswa yang makan 

biasanya harganya saya kasih murah 12 ribu, mereka soalnya pasti 



54 
 

bakal balik lagi kesini, kalau sudah keliatan mahal sama 

mahasiswa nanti malah sepi, kasian juga buat kantong mahasiswa. 

Tapi kalo misalnya wisatawan yang turun dari Batu atau mau ke 

Batu saya kasih harga beda, soalnya mereka kan cuma sekali-sekali 

kesininya”. 

Hal ini diterapkan oleh mas Yusuf bertujuan agar memaksimalkan laba 

yang didapat tanpa membuat citra usahanya buruk dimata para pelanggan 

setianya. Mahasiswa yang merupakan para pelanggan yang tinggal dilingkungan 

tempat usaha mas Yusuf memberikan laba yang kecil namun rutin, disarming itu 

mas Yusuf juga mempunyai tujuan yang baik untuk membantu mahasiswa agar 

tidak merasa mahal dalam menikmati makanan khas Indonesia ini. Berbeda 

dengan para pelanggan yang merupakan wisatawan yang hanya sesekali mampir, 

maka mas Yusuf meninggikan harga jual agar mampu memaksimalkan laba yang 

didapat. 

”Barang siapa berbuat baik (amal baik), maka pahalanya untuk 

dirinya sendiri … “ (QS 41:46) 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya 

dia akan menerima (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan 

menerima (balasan)nya”. (QS 99:7-8) 

Tidak sampai disitu saja, pemilik nama Padangmurah yakni pak Agung 

juga mempunyai sistem kebaikan yang unik yang diterapkan dirumah makannya 

didaerah Yogyakarta, seperti yang dikatakan oleh mbak Wati. 

“Kalo mas tau pemilik Padangmurah yang di Jogja itu, tiap senin 

sama kamis pasti gratis buat yang buka puasa, mau buka puasa 

orang-orang se-Jogja tetep gratis. Ya dia punya cara-cara sendiri 

buat narik pelanggannya”. 

 Dengan sistem seperti itu tidak hanya membuat bisnisnya berbeda dengan 

yang lain, tapi juga memberikan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Sistem yang 

berbeda ini biasanya akan menjadi bahan pembicaraan bagi  pelanggannya, 
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pelanggan justru akan lebih senang dengan sistem yang unik dan nantinya akan 

mengajak orang lain untuk kembali kesana, sehingga efek jangka panjangnya 

dengan sistem yang unik mampu menarik pelanggan lebih banyak. 

 Sistem yang unik pastinya akan dilihat oleh para pesaing, dan pastinya 

akan ditiru karena sistem yang unik mampu menghasilkan laba yang lebih besar.  

Namun, keorisinalitasian suatu ide dari sebuah bisnis tidak akan membuat pemilik 

putus asa bila idenya dicuri, dia akan terus berinovasi untuk mendapatkan ide-ide 

baru lain untuk mengembangkan usahanya. 

5.2 Turn Over Tinggi 

Beberapa perusahaan memprioritaskan laba dari mark-up laba dari produk 

yang dijual, ataupun meningkatan turn over penjualannya. Baridwan (2004:149) 

Secara umum istilah persediaan barang dipakai untuk menunjukan barang-barang 

yang dimiliki untuk dijual kembali dan digunakan untuk memproduksi barang-

barang yang akan dijual. 

Barang yang dijual inilah yang menjadi fokus perusahaan dalam 

menghasilkan laba, beberapa perusahaan yang mempunyai turn over penjualan 

rendah meningkatkan markup laba dalam barang-barang dijual, ini dikarenakan 

barang yang dijual bukan merupakan barang pokok yang menunjang kehidupan 

dan tidak harus dibeli rutin oleh setiap orang, misalnya dealer mobil, perusahaan 

properti dan sejenisnya. 

Rasio perputaran merupakan rasio dimana penjualan dibagi dengan aset. 

Sesuai namanya, rasio ini menunjukkan berapa kali pos tersebut “berputar” 



56 
 

Perputaran Persediaan : Harga Pokok Penjualan / Persediaan rata-rata 

sepanjang tahun. Rasio perputaran persediaan dinyatakan sebagai penjualan 

dibagi dengan persediaan (Brigham dan Houston, 2010:136). 

Menurut Jumingan (2006:128) menerangkan bahwa dalam satu periode 

akuntansi terjadi perputaran persediaan (inventory turnover) yang nantinya 

menunjukan berapa kali barang dijual dan diadakan kembali. Perputaran 

persediaan dihitung sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Formula Perputaran Persediaan 

 

 

  Berbeda dengan dealer mobil yang mempunyai perputaran persediaan 

rendah karena memang bukan kebutuhan pokok setiap orang (kebutuhan tersier), 

Padangmurah sebagai usaha bisnis kuliner yang menjual kebutuhan pokok setiap 

orang yakni makanan pokok, mau tidak mau harus menerapkan sistem turnover 

yang tinggi dan membuat target laba yang rendah, karena banyak saingan yang 

menyediakan produk sejenis. Turnover yang tinggi menyebabkan laba yang 

didapat tidak terlalu banyak, namun laba yang didapat selalu rutin, mbak Wati 

menjelaskan terkait laba yang didapat 

“Omzetnya berubah-berubah mas, kalo Dinoyo sekitar 6 (juta) 

dalam sehari” 

“Untuk Dinoyo biasanya nyetoknya 4 juta sampe 4 setengah juta 

dalam sehari” 

Dapat dilihat bahwa laba yang didapat hanya satu setengah juta dalam 

sehari yang bila dihitung dalam sebulan hanya mendapat tiga puluh sampai tiga 

puluh lima juta dengan memproduksi produk setiap hari, laba yang didapat ini 
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pasti berbeda dengan dealer mobil yang dalam sebulan mampu menghasilkan laba 

puluhan juta dengan hanya menjual sedikit produk. 

5.3 Bumbu 

 Bumbu merupakan salah satu bahan pelengkap yang digunakan didalam 

sebuah bisnis kuliner. Khususnya adalah rumah makan Padang, yang 

menggunakan bumbu sebagai bahan pelengkap dalam masakannya. Penggunaan 

bumbu ini dimasukkan kedalam biaya bahan baku karena penggunaannya bersifat 

tetap baik dalam kualitas dan kuantitasnya. 

Padangmurah sendiri mengkategorikan bumbu tersebut menjadi dua, yakni 

bumbu kering yang memang khusus untuk masakan Padang. Mbak Wati 

mengatakan 

“Kalau untuk bumbu kering (kayumanis, bumbu rendang, dll) 

dikirim dari jogja, kalo bumbu jadinya mesen dimalang kaya 

bawang giling, cabe giling”. 

Sedangkan ibu Lina mengatakan bumbu merupakan komponen 

utama yang mempunyai nilai pengeluaran yang sangat besar 

“Untuk santannya aja udah abis 200ribu mas, belom yang lain-

lainnya kaya cabai merah, bawang putih, bawang merah dan lain-

lainnya”. 

Memang penggunaaan bumbu menjadi prioritas dalam rumah makan 

Padang, karena bumbu tersebut yang nantinya akan membuat rasa masakan 

menjadi berbeda. Perbedaan target pelanggan yang diterapkan oleh Padangmurah 

juga mempengaruhi penggunaan bumbu dalam masakannya. Mbak Wati 

mengatakan seabagai berikut 

“Enggak sih mas, kan kita Padangnya kelasnya mahasiswa, jadi ya 

penggunaannya sedikit, jadi kita beda sama rumah makan Padang 
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biasa. Kita cuma main dingurangin porsi bumbu Padangnya aja 

mas. Biasanya kalo Padang biasa pake satu sendok besar, kita 

pakai satu sendok kecil, terus juga santan, kalo kita makan di 

Padang mahal pasti beda aroma khasnya dan kekentalan santannya 

sama Padangmurah”. 

Padangmurah yang mempunyai target pelanggan mahasiswa mengurangi 

penggunaan jumlah bumbu. Pengurangan ini dilakukan untuk penekanan biaya 

produksi rumah makan Padangmurah sendiri. Namun selama berdiri, tidak ada 

komplain terkait perbedaan rasa yang diberikan Padangmurah dengan rumah 

makan Padang lainnya. Mungkin mereka sudah mengerti bahwa harga 

menentukan rasa. 

Bumbu-bumbu yang digunakan dalam bumbu masakan Padang biasanya 

adalah bumbu-bumbu dapur yang biasa ditemukan dirumah-rumah masyarakat 

Indonesia kebanyakan. Seperti jahe, serai, kayu manis, kunyit, cabai dan lain-lain. 

Bagi beberapa orang mungkin hanya berpikiran bahwa bahan-bahan tersebut 

hanya pelengkap masakan dan penambah rasa dalam masakan, namun dalam 

artikel yang ditulis Indah P dalam situs halaman tempo.co (diakses pada 21 Juli 

2014 11.58) menjelaskan beberapa manfaat bumbu dapur sebagai kesehatan. 

Dalam artikel tersebut Indah menjelaskan beberapa manfaat dari beberapa 

bumbu dapur. Misalnya jahe sebagai obat pilek, batuk, mual sampai sembelit. 

Kayu manis berfungsi sebagai detoksifikasi pada penderita kanker, meringankan 

gangguan pencernaan, perut kembung, kehilangan nafsu makan, dan masalah 

pencernaan lain. Ada apula Kunyit yang berguna untuk melindungi sel tubuh 

terhadap perkembangan kanker. Dan ada juga bumbu khas yang selalu ada dalam 

masakan Padang yakni cabai yang berfungsi membantu masalah gangguan 

pencernaan. Dan terakhir adalah bawang putih yang bermanfaat untuk 
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menghambat infeksi bakteri dan pembentukan zat penyebab kanker, 

meningkatkan perbaikan DNA, dan menginduksi kematian sel. 

5.4 Harga Mahal 

Pandangan orang-orang terhadap rumah makan Padang adalah rumah 

makan yang menjual makanannya dengan harga mahal, salah satunya disebabkan 

oleh beberapa komponen biaya produksinya dari mulai bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead. Namun stereotip ini memang sudah melegenda sejak 

lama, entah siapa yang memulai tapi memang benar bila dibandingkan rumah 

makan Padang dengan rumah makan lainnya misalnya rumah makan sunda, 

rumah makan Padang menawarkan harga yang lebih mahal. 

Kotler (2001 : 439) mendefinisikan harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut. 

Namun terkadang harga menjadi mahal dikarenakan memang bahan baku 

yang mengalami kenaikan harga, disaat inilah pemilik bisnis kuliner harus pandai-

pandai dalam mengelola persediaannya. Mbak Wati menjawab terkait bila ada 

kenaikan harga bahan baku dipasar. 

“Ya tetep (harganya) mas, tapi waktu pas harga ayam tembus 

29rb/kg itu, kita punya kebijakan khusus, kalo emang terus 

merangkak naik, kita mau gamau menaikkan harganya, mungkin 

perpotongnya nambah 500, tapi klo bisa turun harga kita juga 

turun. Kita memang harganya ga kaku, tergantung harga bahan 

masakannya”. 

Ketika harga bahan baku dipasar mengalami kenaikan, misalnya 

menghadapi hari raya keagamaan tertentu, ataupun hal lainnya, mau tidak mau, 
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harus tidak harus pengelola bisnis kuliner memang harus menaikkan harga 

jualnya, karena bila tidak menaikkan harga jual akan membuatnya rugi.  

Ada baiknya dalam penentuan harga, jangan menggunakan harga 

fluktuatif, harus menggunakan harga tetap. Terkait harga jual Doyle dan Saunders 

(1985:56) menemukan bukti empiris bahwa dengan cara  mengurangi harga maka 

akan meningkatkan ancaman ketika harganya akan dinaikkan. Jadi ada baiknya 

jangan menurunkan harga, bila ada kemungkinan nantinya menaikkan harga. 

Namun Padangmurah memang sedikit berbeda dengan rumah makan 

Padang lainnya, mbak Wati mengatakan  

“Ya kita memang pasarnya mahasiswa, dan memang rasanya juga 

beda sama Padang-Padang lainnya. Kita ada ayam kecap, di rumah 

makan Padang adakah ayam kecap? Ga ada kan. Ada juga tahu isi, 

pindang goreng, ya kita beda, bidikan pasar kita emang beda”. 

Dengan target pelanggan yang merupakan kebanyakan mahasiswa, dengan 

menekan harga produksi serendah-rendahnya, dan mengambil laba yang sedikit 

dengan memperkuat pada perputaran persediaan, maka terbentuklah harga yang 

tidak terlalu mahal dibanding rumah makan sejenis. 

5.5 Menu Masakan 

Sudah sewajarnya bahwa rumah makan pastinya akan menyediakan menu 

masakan yang sangat banyak dan beragam, salah satu tujuannya adalah 

memperbanyak laba dari banyaknya menu tersebut. Menu masakan yang 

bermacam-macam membuat rumah makan harus menyediakan semua jenis 

masakan. Dan juga, rumah makan harus membeli bahan baku yang beragam pula 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
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Semakin beragam menu masakan akan membuat pembelian bahan baku 

yang beragam pula, hal ini akan membuat pengeluaran rumah makan menjadi 

sangat banyak. Namun hal ini merupakan suatu kewajiban bagi rumah makan, 

karena bila tidak mampu menyediakan menu yang beragam dan hanya 

memberikan menu yang sama, tentu akan membuat pelanggan bosan sehingga 

akan membuat pelanggan beralih ke pesaing. 

Sunadi (2000) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja dipusat perbelanjaan pantai 

Perlak Banda Aceh.. Menetapkan enam faktor yang mempengaruhi pemilihan 

toko oleh konsumen yaitu harga, lokasi, kenyamanan, pelayanan, kelengkapan 

barang dan prestise 

Meskipun penelitian yang dilakukan Sunadi berfokus pada toko swalayan, 

namun tidak menjadi masalah karena sama-sama merupakan bisnis jual beli yang 

menyediakan bermacam-macam barang dagang. Mbak Wati juga mengatakan 

terkait menu masakan yang disediakan Padangmurah 

“Semua menunya dari Padangmurah (pusat), tergantung kita bisa 

nyediain apa engga, misalnya kadang disitu ada menu cumi, kita ga 

ada cumi, tergantung dari suppliernya juga bisa nyediain apa 

engga”. 

Kelengkapan menu masakan mampu memberikan pandangan tersendiri 

bagi beberapa konsumen, semakin banyak menu yang ditawarkan, makan semakin 

banyak pilihan bagi pelanggan, yang berefek pada kepuasan pada pelanggan itu 

sendiri. Pelanggan yang puas pastinya akan kembali ke tempat tersebut. 

Disamping itu ibu Lina tidak mementingkan kelengkapan, selama menu 

yang kebanyakan orang yang dibutuhkan selalu tersedia . 
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“Yang dicari banyak orang aja mas, kaya ayam, rendang, gulai 

ikan. Kita ga ada kok dendeng batokok, ayam pop”. 

5.6 Zakat 

 Bisnis yang dilakukan oleh orang-orang Islam memang kebanyakan 

menyisihkan sebagian labanya untuk membayarkan zakat, entah itu zakat yang 

bersifat sunnah seperti zakat harta ataupun yang bersifat wajib seperti zakat fitrah. 

Perilaku ini memang sudah diajarkan didalam agama Islam semenjak Nabi 

Muhammad S.A.W menjalankan perintah Allah S.W.T untuk membimbing umat 

manusia kejalan yang benar. 

 Zakat juga merupakan salah satu pengeluaran setelah mendapatkan nilai 

laba kotor, hal ini juga diamini oleh Naim  (1987:27) “Pengeluaran restoran 

Minang untuk rekening listrik, rekening air, pajak, pembelian bahan, wakaf,  

derma, zakat dan dana sosial lainnya”. 

Padangmurah sebagai salah  satu bisnis yang memang pemiliknya adalah 

orang islam juga menerapkan sistem zakat dalam bisnisnya, zakat sendiri juga 

berguna sebagai pembersih harta yang telah didapat, mbak Wati menjawab ketika 

ditanya mengenai apakah Padangmurah membayarkan zakat dalam kegiatan 

bisnisnya. 

“Ada mas, tiap bulannya. Ya karena mbakku (pemilik) ini 

orangnya islami banget mas”. 

 Definisi zakat sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli, dalam Hamka 

(1984 : 244) menegaskan bahwa harta benda itu pada hakikatnya bukan kita 

sendiri yang empunya dan bukan pula masyarakat, melaikan harta Allah sendiri 

yang diserahkan kepada masyarakat manusia untuk mengaturnya sebaik-baiknya, 

dengan penuh keadilan, sehingga masyarakat mendapat dan perseoranganpun 



63 
 

mendapat pula, maka tertanamlah dalam perasaan seorang Muslim yang sejati 

bahwa harta itu hanyalah pinjaman Tuhan 

 Menurut agama Islam Allah S.W.T adalah Tuhan pencipta alam semesta, 

yang patut disembah, dan sebagai umatnya harus mengikuti seluruh perintahnya 

dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu perintah yang diberikan kepada 

umat Islam adalah membayarkan zakat dari harta yang telah didapatnya, 

sebagaimana dalam beberapa firman Allah S.W.T 

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk 

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya 

(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah 

haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS 6:141). 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk 

mereka. Sesungguhna doa kamu itu menjadi ketentramanjiwa bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS 

9:103). 

Sejalan dengan ayat diatas, Mulawarman (2011:248) mendefinisikan zakat  

mempunyai dua makna, salah satu makna zakat yaitu zakka, menjadi peran 

penyucian. Ketika zakat sebagai penyucian bersifat Ilahiah, maka hal itu akan 

bermakna menjadi penyucian yang hakiki dari pertumbuhan perusahaan, 

perusahaan yang telah mencapai Tazkiyah. 

 Sebenarnya zakat akan kembali pada pemberi zakat itu, Allah sebagai 

pemberi rezeki telah menetapkan rezeki tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan 

berbeda tergantung usaha dan amal perbuatannya. Tujuan zakat sendiri adalah 

menolong orang-orang yang kurang mampu dan kurang beruntung, dalam Islam 

ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat yakni ; (1). Fakir (2). Miskin (3). 
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(Modal – Hutang + Profit) x 2.5% =  Jumlah zakat yang dikeluarkan 

Gharim (orang yang mempunyai hutang) (4). Amil Zakat (pengurus zakat) (5). 

Hamba Sahaya (6). Mu’allaf (orang yang baru masuk Islam). (7). Ibnu Sabil. (8). 

Fi sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah). 

 Semua harta yang dimiliki seseorang sebenarnya adalah titipan Tuhan 

semata yang digunakan oleh orang tersebut untuk digunakan didunia, dan Tuhan 

membebaskan orang tersebut ingin menggunakan harta tersebut dengan cara yang 

baik atau tidak, salah satu cara yang baik adalah berzakat, karena itu adalah salah 

satu rukun Islam yang menunjukkan ciri keislaman seseorang. 

 Zakat yang dikeluarkan rutin oleh Padangmurah setiap bulannya 

merupakan zakat perdagangan. Syamhudi (2014) menjelaskan bahwa para ulama 

masih berselisih mengenai jumlah yang harus dikeluarkan dalam zakat 

perdagangan ini, namun perhitungan zakat yang biasa digunakan dalam zakat 

perdagangan adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2 

Formula Total Zakat yang Dikeluarkan 

 

 

Zakat yang dikeluarkan memberikan pengertian bahwa sebagai umat Islam 

yang taat dan mengerti tentang syariat Islam harus mengikuti perintah Tuhannya 

dan membantu sesama manusia, karena zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas 

oleh seseorang sesungguhnya Allah S.W.T akan membalasnya berlipat ganda, 

baik di dunia saat ini ataupun nanti di akhirat. 


