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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam satu dekade atau lebih, pada tahun-tahun terakhir ini atau pada 

masa-masa akhir pemerintahan orde baru, terjadi peningkatan semangat 

masyarakat beragama Islam di Indonesia untuk beragama sesuai dengan ajaran 

agama Islam yang benar. Salah satunya ditandai dengan merebaknya kesadaran 

masyarakat untuk menunaikan zakat dari harta-harta mereka. Indikasi yang 

bisa kita tangkap ialah melalui dibuatnya Undang-Undang Tentang 

Pengelolaan Zakat pada tahun 1999. Yang dimaksud zakat disini adalah zakat 

fitri dan zakat mal (Zakat harta benda yang berproduktif). 

Hal tersebut tentu saja sesuatu yang sangat menjanjikan bagi kehidupan 

beragama di Indonesia yang lebih baik di masa depan. Serta patut disyukuri 

mengingat potensi zakat masyarakat Islam yang teramat besar dilihat dari 

jumlah penduduknya yang berada di negara ini. 

Potensi zakat yang dimiliki oleh sekitar 90% penduduk muslim di 

Indonesia atau kira-kira sekitar 180 juta penduduk pada 2011, yang 

terkumpul dari semua organisasi pengelola zakat, baru mencapai Rp 

1,73 triliun. Dari hasil penelitian BAZNAS yang bekerjasama dengan 

IPB, angka Rp 1,73 triliun hanya 0,8% dari potensi zakat di seluruh 

Indonesia 

(www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/02/mkmz20-

potensi-zakat-umat-muslim-indonesia-belum-dimaksimalkan diakses 

pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.34 WIB). 

“Pada 2012 saja, BAZNAS hanya mampu mengumpulkan kurang lebih 

2,17 triliun rupiah, yang harusnya dana yang terkumpul dari zakat bisa 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/02/mkmz20-potensi-zakat-umat-muslim-indonesia-belum-dimaksimalkan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/02/mkmz20-potensi-zakat-umat-muslim-indonesia-belum-dimaksimalkan
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mencapai Rp 217 triliun per tahun jika benar-benar dioptimalkan” 

(http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/01/30/dana-umat-potensi-

besar-yang-belum-tergali-dengan-baik diakses pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 

14.12 WIB). Bisa dibayangkan jumlah tersebut jika terealisasi sepenuhnya, 

betapa instrumen zakat sangat membantu bagi pengentasan kemiskinan di 

negara ini. 

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara sejauh ini telah 

mengakomodasi masyarakatnya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam 

terutama mengenai zakat. Yaitu, dengan membuat peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang masalah zakat serta membentuk badan nasional yang 

melayani secara operasional aspek teknisnya.  

Jauh-jauh hari sebelumnya, pemerintah Indonesia pada tahun 1999 

sudah membuat peraturan perundang-undangan tentang masalah zakat, yaitu 

Undang-Undang Tahun 1999 No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah 

payung hukumnya ada, maka pada 2001 melalui Keputusan Presiden Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 2001 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) (www.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional diakses 

pada tanggal 05 April 2013 pukul 14.46 WIB). BAZNAS merupakan satu-

satunya lembaga amil zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.  

Namun mulai tahun 2011 dengan sudah disahkannya Undang-Undang 

tentang zakat yang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka 

digantilah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang lama dengan Undang-

http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/01/30/dana-umat-potensi-besar-yang-belum-tergali-dengan-baik
http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/01/30/dana-umat-potensi-besar-yang-belum-tergali-dengan-baik
http://www.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional
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Undang No. 23 Tahun 2011 yang baru. “Substansi UU Pengelolaan Zakat yang 

baru, didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa 

dipahami karena judul dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru ini 

sangat terkait dengan aspek teknis yang tidak bisa dipisahkan dengan 

kelembagaan pelaksana” (http://gagasanide.blogspot.com/2013/01/badan-amil-

zakatinfak-dan-shodaqoh.html diakses pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.23 

WIB). 

Setelah Undang-Undang yang baru disahkan, ada beberapa orang yang 

melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang yang baru tersebut.   

Pada sidang uji materiil Undang-Undang tentang pengelolaan zakat 

yang baru (UU No. 23 Tahun 2011) beberapa waktu kemarin di 

Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Komaz (Koalisi Masyarakat 

Zakat), yang beranggotakan antara lain Yayasan Dompet Dhuafa, 

Yayasan  Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Dana Sosial Al-Falah 

Malang dan Yayasan Yatim Mandiri. Para pemohon (Komaz) 

mengajukan uji materiil beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Zakat 

berdasar pada empat poin utama, yaitu adanya tindakan kriminalisasi, 

sentralisasi, subordinat, dan marginalisasi. Lanjut menurut mereka UU 

No. 23 Tahun 2011 ini dianggap mematikan sekitar 3.000 LAZ yang 

sudah ada dan memperkecil daya serap zakat nasional. Akan tetapi 

semua hal tersebut dijawab oleh wakil menteri agama Nasaruddin 

Umar, dia mengatakan, UU Pengelolaan Zakat mengamanahkan 

pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. 

Dengan sistem ini diharapkan dapat melindungi dan mengelola dana 

masyarakat. Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin dari menteri atau pejabat yang 

ditunjuk menteri. Kata “membantu” dalam pasal 17 dimaksudkan untuk 

membantu sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat, dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi 

dalam arti kelembagaan. Nasaruddin Umar melanjutkan, pada Pasal 6 

dan Pasal 7 UU Pengelolaan Zakat, menurutnya tidak dapat diartikan 

sebagai sentralisasi pengelolaan zakat sebagaimana anggapan para 

pemohon. Namun, pembentukan BAZNAS untuk meningkatkan daya 

dan hasil guna. Nasaruddin menambahkan, zakat harus dikelola secara 

melembaga sesuai dengan syariat Islam, Sehingga pembentukan 

BAZNAS tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana yang 

didalihkan para pemohon, jelasnya 

http://gagasanide.blogspot.com/2013/01/badan-amil-zakatinfak-dan-shodaqoh.html
http://gagasanide.blogspot.com/2013/01/badan-amil-zakatinfak-dan-shodaqoh.html
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(http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=220 diakses 

pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 14.48 WIB). 

 

Dari data dan fakta diatas, kita mendapati di Indonesia ini bahwa tidak 

hanya dari pihak pemerintah (Yang dalam hal ini BAZNAS sebagai institusi 

yang mewakili) yang melakukan pengelolaan zakat (Mengumpulkan dan 

menyalurkan zakat) dari masyarakat Islam di Indonesia. Disamping BAZNAS 

ada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pengelola zakat yang 

melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia ini 

seperti apa yang dilakukan oleh BAZNAS.  

Sampai akhir Juni 2009 jumlah organisasi pengelola zakat (OPZ) yang 

dikukuhkan di tingkat pusat jumlahnya ada 19 buah. Jumlah ini terdiri atas: 1 

(Satu) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan 18 LAZNAS (Lembaga 

amil zakat nasional). Ke-18 LAZNAS tersebut antara lain:  

1) BAMUIS BNI (Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia) 

di Jakarta. 

2) DDR (Dompet Dhuafa Republika) di Jakarta. 

3) YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) di Surabaya. 

4) Bazma (Baituz Zakah Pertamina) di Jakarta. 

5) BMM (Baitul Maal Muamalat) di Jakarta. 

6) BSM Ummat (Bangun Sejahtera Mitra Ummat) di Jakarta. 

7) PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) di Jakarta. 

8) RZI (Rumah Zakat Indonesia) di Bandung. 

9) Amanah Takaful di Jakarta. 

10) DPU DT (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Bandung. 

11) LAZIS DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia). 

12) BMH (Baitul Maal Hidayatullah). 

13) PZU Persis (Pusat Zakat Ummat Persatuan Indonesia) di Bandung. 

14) YBM BRI (Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia) di 

Jakarta. 

15) LAZ BMT (Baitul Maal wat Tamwil). 

16) Lazis NU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama). 

17) Lazis Muh (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah). 

http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=220
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18) LAZ IPHI (Lembaga Amil Zakat Ikatan Persaudaraan Haji 

Indonesia) (http://www.forumzakat.net/index.php?act=faq&hal=2 

diakses pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 15.56 WIB). 

Sebagai umat Islam yang meyakini bahwasanya hukum Islam (Syariat 

Islam) merupakan peraturan yang mutlak kebenarannya karena hukum Islam 

ialah wahyu dari Allah SWT Tuhan semesta alam yang diperuntukkan kepada 

makhluk-Nya yakni manusia sebagai pedoman hidup di dunia ini. Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian terhadap amil (Pekerja atau 

petugas) zakat dengan memfokuskan untuk meneliti tentang lembaga-lembaga 

amil zakat atau LAZ yang ada di Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum 

Islam.    

Dari penuturan singkat diatas, penulis bermaksud pada penelitian kali 

ini untuk memberikan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil 

Zakat (LAZ). 

B. Penegasan Istilah 

Agar lebih memahami maksud dari kata-kata yang digunakan pada 

judul, maka akan ditegaskan beberapa istilah melalui pengertian seperti 

dibawah ini: 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam atau yang sering dikenal dengan syariat Islam ialah 

ajaran Islam itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia hukum Islam berarti, 

“Peraturan-peraturan berdasarkan ketentuan syariat Islam” (Yuwono dan 

Abdullah, 202).  

http://www.forumzakat.net/index.php?act=faq&hal=2
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2. Lembaga  

Lembaga adalah “Badan yang tujuannya melakukan suatu 

penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha” (Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 839).  

3. Amil Zakat 

Amil berasal dari bahasa Arab yang katanya berjenis isim fa’il atau 

kata benda subyek jika ditinjau dari tata bahasa Indonesia. Kata ini populer 

dipakai untuk pemberian nama pada pribadi yang ditugaskan untuk 

mengambil zakat. Istilah ini merunut pada firman Allah SWT pada surat At-

Taubah ayat 60: 

            

        

      

“Kata amilina diatas bermakna mereka yang melakukan perjalanan untuk 

mengambil sedekah (Zakat) dari orang-orang berada dari mereka” 

(Manzhur, 1955: 3107). 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka 

dapat dirumuskan suatu masalah, yakni: Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap lembaga amil zakat yang ada di Indonesia ?. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam 

terhadap lembaga amil zakat (LAZ) yang ada di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah muamalah 

mengenai lembaga amil zakat (LAZ). Serta menjadi rujukan 

pengetahuan bagi setiap pembaca tentang amil atau petugas zakat yang 

sesuai dengan hukum Islam.  

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mendorong bagi pembuat 

kebijakan di negara ini beserta para praktisi amil zakat agar selalu 

mendasarkan setiap pekerjaan yang berkaitan dengan agama supaya 

memperhatikan dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan 

oleh hukum Islam.  
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E. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung masalah lembaga 

amil zakat telah banyak dilakukan. Beberapa diantaraya, ialah: 

1. Skripsi Eri Santi (Fakultas Hukum UMS) tahun 2007, yang berjudul 

tentang Peranan Lazis Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat 

Ditinjau Dari Aspek Hukum (Studi di LAZIS Universitas Muhammadiyah 

Surakarta), yang menyimpulkan bahwa penyaluran ZIS bersifat konsumtif 

ditujukan kepada delapan golongan (Asnaf), dan bersifat produktif supaya 

lebih bernilai positif. Serta dalam pelaksanaannya LAZIS UMS mengalami 

hambatan-hambatan, antara lain: tingkat kesadaran masyarakat yang 

rendah dalam mengeluarkan ZIS dan kurang jelasnya status calon 

penerima zakat (mustahik).  

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian  ini, yaitu skripsi ini 

membahas tentang peranan lazis dalam tinjauan hukum. Sedangkan 

penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

lembaga amil zakat (LAZ). 

2. Skripsi Ferry Hardyanto (Fakultas Agama Islam UMS) tahun 2011 yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 9 UU No.36 Tahun 2008 

Tentang Pajak Penghasilan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa zakat atas 

penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau 

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat 

dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak 

penghasilan orang pribadi maupun badan usaha. Penetapan pajak terhadap 
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umat Islam merupakan sesuatu yang baru pada masa kontemporer ini, 

karena pajak di negara ini menjadi sumber devisa (Pendapatan) Negara. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas, yaitu 

penelitian diatas meninjau pasal dalam Undang-Undang tentang zakat 

berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis meninjau lembaga 

amil zakat (LAZ) berdasarkan hukum Islam. 

3. Skripsi Yunanto Wahyu Utomo (Fakultas Hukum UMS) tahun 2007 yang 

berjudul Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil (BAZ) Surakarta. Yang 

berkesimpulan bahwa penggunaan dana zakat oleh badan amil zakat 

Surakarta belum mencapai tingkat yang optimal. Hambatan dan 

permasalahan yang muncul dalam penggunaan dana zakat oleh BAZ 

adalah kecilnya dana yang terkumpul. Upaya yang dilakukan BAZ dalam 

menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut adalah menyiapkan 

program motivasi, pembenahan manajemen dan peningkatan 

profesionalitas melalui peningkatan kualitas. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelian diatas, yaitu 

penelitian diatas menguraikan tentang penggunaan dana zakat oleh badan 

amil zakat (BAZ) Surakarta. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan 

tentang tinjauan hukum Islam terhadap lembaga amil zakat (LAZ).  

4. Skripsi Devi Hidayah Fajar (Fakultas Agama Islam UMS) tahun 2008 yang 

berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo). Yang 

berkesimpulan bahwa bahwa zakat produktif telah diterapkan di LZIS 
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Assalaam dengan akad qardhul hasan dengan cara memberi pinjaman 

kepada mustahik untuk dijadikan modal usaha. Hasil zakat produktif ini 

terbukti menciptakan perkembangan perekonomian para mustahik semakin 

baik dari hasil usaha yang dijalankannya. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas, yaitu 

penelitian diatas menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif 

dalam perspektif hukum Islam serta terfokus pada suatu tempat penelitian 

(Studi kasus). Sedangkan penelitian penulis meninjau lembaga amil zakat 

(LAZ) secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.   

5. Skripsi Yis Andispa (Fakultas Hukum UMS) tahun 2012 yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Berdasar 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi 

Kasus Di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Sumatera Selatan). Dalam kesimpulannya menyatakan 

bahwa semua wilayah blok dalam Desa Dabuk Rejo mendayagunakan 

zakat untuk kebutuhan konsumtif. Peran amil dalam memberikan 

bimbingan terhadap mustahik untuk mendayagunakan zakat terjadi di 

wilayah blok B dan blok M, selain dari wilayah blok tersebut, tidak ada 

peran amil dalam memberikan bimbingan kepada mustahik dalam 

mendayagunakan hasil perolehan zakat. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah penelitian diatas memfokuskan pada pendayagunaan zakat 

berdasar Undang-Undang dan mengambil studi di suatu tempat. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni bagaimana hukum Islam 

meninjau tentang lembaga amil zakat (LAZ).  

Dari semua penelitian terdahulu diatas dapat penulis utarakan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-

penelitian terdahulu seperti beberapa contoh diatas. Karena penelitian penulis 

memfokuskan diri untuk mengangkat tentang lembaga amil zakat (LAZ) 

dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga penulis simpulkan bahwa penelitian 

penulis memiliki unsur kebaruan dalam pengangkatan baik judul maupun 

materi penelitian.  

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, diharuskan berpikir dan bersikap ilmiah 

bagi setiap peneliti. Dan salah satu karakteristik keilmiahan adalah selalu 

menggunakan metodologi dalam setiap penelitian. Karena metodologi adalah 

“Cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan” (Nurboko, 1997: 1). 

Adapun metode yang dipakai pada penelitian kali ini ialah: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, digunakan jenis penelitian library research 

atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mendasarkan pada penggalian sumber-sumber tertulis (Studi kepustakaan).  
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian kali ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memhami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

(Moleong dalam Haris Hardiansyah, 2012: 9). 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yuridis. Pendekatan 

yuridis ialah pendekatan yang berbasis hukum atau secara hukum, dan yang 

dimaksud hukum dalam penelitian kali ini ialah hukum Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian studi kepustakaan, pengumpulan data dari sumber-

sumber tertulis merupakan inti dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian 

kali ini pengumpulan datanya dengan cara, yaitu pertama-tama mencari 

bahan atau materi-materi yang digunakan untuk referensi dari literatur-

literatur yang berkaitan dengan amil zakat dan seluk beluknya. Kemudian 

mencari materi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 No. 23 

Tentang Pengelolaan Zakat serta untuk mengambil data dari lembaga amil 

zakat maka akan diambil contoh atau sampel lembaga amil zakat yang 

sudah populer di masyarakat secara umum dan sudah relatif mapan 

beroperasi di Indonesia. Diantara lembaga amil zakat tersebut ialah Rumah 

Zakat Indonesia (RZI), Dompet Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan 
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Peduli Umat (PKPU), LAZIS Muhammadiyah dan LAZIS Nahdlatul 

Ulama. Yang pada penelitian kali ini diambil materinya yang berasal dari 

situs-situs internet resmi milik mereka, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan keilmiahannya.  

5. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data dalam suatu penelitian, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a) Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dipakai 

dalam suatu penelitian. Beberapa diantara yang dijadikan referensi utama 

adalah Shahih Bukhari karya Imam Al-Bukhari, Shahih Muslim karya 

Imam Muslim, Sunan Abi Daud karya Imam Abu Daud, Sunan Tirmidzi 

karya Imam At-Tirmidzi, Sunan Ibni Majah karya Imam Ibnu Majah, 

Musnad Ahmad karya Imam Ahmad bin Hambal, Al-Muwattha karya 

Imam Malik bin Anas, Ensiklopedia Keuangan Publik (Al-Amwal) karya 

Abu Ubaid Al-Qosim bin Sallam dan Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-

hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam) karya Imam Al-

Mawardi serta masih ada beberapa bahan bacaan lain yang digunakan 

dalam penelitian kali ini. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia 

Tahun 2011 No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat serta situs-situs resmi 

dari beberapa contoh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Situs-
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situs tersebut seperti: www.rumahzakat.org, www.pkpu.or.id, 

www.dompetdhuafa.org, www.lazismu.org dan www.lazisnu.or.id.    

b) Data Sekunder 

Data sekunder ialah data pelengkap dan bukan merupakan data 

primer atau utama pada suatu penelitian. Data sekunder dalam penelitian 

kali ini ialah tulisan-tulisan atau informasi-informasi di situs-situs 

internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat 

dipercaya, diantaranya ialah www.forumzakat.net dan 

www.republika.co.id  serta masih ada beberapa yang lain. 

6. Analisis Data 

Analisis data ialah proses pengolahan atau penguraian data dari data 

mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih 

spesifik dan diakui dalam perspektif ilmiah yang sama (Herdiansyah, 2012: 

158). Pada penelitian kali ini analisis data dilakukan dengan cara, yaitu 

pertama-tama, data-data yang berbentuk informasi dan sudah terkumpul 

diklasifikasikan dalam bab-bab dan sub bab, kemudian dari pembahasan 

pada bab 3 (Tiga) diambil kesimpulan. Langkah selanjutnya ialah 

kesimpulan dari bab 3 (Tiga) tadi diperbandingkan dengan data dari bab 2 

(Dua) dengan basis atau tolok ukur dari data pada bab 2 (Dua). Teknisnya 

ialah jika kesimpulan dari bab 3 (Tiga) tadi berbeda atau berselisih dengan 

data dari bab 2 (Dua) maka dipastikan bahwa ada yang menyalahi hukum 

Islam dalam hal tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kesimpulan dari bab 3 

http://www.rumahzakat.org/
http://www.pkpu.or.id/
http://www.dompetdhuafa.org/
http://www.lazismu.org/
http://www.forumzakat.net/
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(Tiga) tadi selaras dengan data dari bab 2 (Dua) maka tidak ada yang 

menyelisihi hukum Islam.     

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Supaya menghasilkan karya penelitian yang baik, penulis berusaha 

menyajikan laporan hasil penelitian sesistematis mungkin. Penulis membuat 

beberapa bab yang akan memuat seluruh rekam penelitian. Bab-bab tersebut 

antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II AMIL ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM. Bab ini 

meliputi: Amil zakat menurut hukum Islam (Yang terdiri dari: Sunnah Nabi 

Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin, yang terbagi menjadi zaman khalifah 

Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah Umar bin Al-Khaththab, khalifah Utsman 

bin Affan dan khalifah Ali bin Abi Thalib) dan pandangan para ulama Islam 

mengenai amil zakat.  

BAB III LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ). Bab ini meliputi: 

Ketentuan-ketentuan lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No. 23 

Tahun 2011, lembaga amil zakat (LAZ) yang ada di Indonesia (Yang 

dicontohkan antara lain: Rumah Zakat Indonesia (RZI), Pos Keadilan Peduli 

Umat (PKPU), Dompet Dhuafa Republika (DDR), LAZIS Nahdlatul Ulama 

dan LAZIS Muhammadiyah).  
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BAB IV ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ). Bab ini berisi analisis dan pembahasan 

tinjauan hukum Islam terhadap lembaga amil zakat (LAZ). 

BAB V PENUTUP. Bab ini meliputi: Kesimpulan, saran-saran dan 

penutup. 

 

 


