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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam memberikan

pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu

mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan

kekal bahagia di akhirat kelak. Dalam konteks ini Islam memberikan tekanan

pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama

pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak.1 Islam tidak melarang

penganutnya untuk mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil

mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak

yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat

dalam kemiskinan.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu menafkahkan

1 Umrotul Khasanah, 2010, Manajemen Zakat Modern, Malang: UIN-Maliki Press, hal 2.
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daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketehuilah

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah,

2:267).2

Dalam firman Allah SWT yang lain, Allah SWT berfirman:

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagaian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketentraman jiwa bagi

mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S.

Al-Taubah 09:103)3

Dilanjutkan dalam hadits, Rasulullah bersabda:

”Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka (umat islam);

diambil dari orang-orang kaya (berkecukupan) untuk diserahkan

kepada fakir (yang membutuhkan) di kalangan mereka.” (HR.

Bukhari-Muslim).

Dalam hal ini sudah jelas bahwa menunaikan zakat merupakan suatu

hal yang diwajibkan (fardhu) bagi setiap muslim atau umat islam yang sudah

2 Al-Quran Surat Al-Baqarah 2:267
3 Al-Qur’an Surat Al-Taubah 09:103.
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mampu sesuai dengan syariat Islam, karena zakat merupakan bagian dari

rukun islam yang terdapat pada rukun islam yang ketiga.

Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting,

strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran

zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial

ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan

kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-

nilai ekonomi.4

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga

menjelaskan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan

untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai

tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat

harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari’ah Islam.

Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni

Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.5

Dalam hal itu lembaga pengelolaan zakat merupakan suatu institusi

yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan

distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk

kemudian dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan

zakat tersebut. Jelas ini akan terjadi aliran dana dari para hartawan kepada

4 Hamid Abidin, 2004, Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, Jakarta: Piramedia, hal. 1.
5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, BAB I, Pasal 8 dan Pasal 9.
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kaum dhuafa. Dalam hal tersebut penunaian zakat akan membangkitkan

solidaritas sosial, dam mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.6

Menurut Daud Ali, kesadaran umat islam yang cukup tinggi dalam

mengeluarkan zakat baru tampak dalam penuaian zakat fitrah, sedangkan

kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta masih sedikit.7 Dengan

melihat masih rendah dan tipisnya tingkat kesadaran umat Islam dalam

mengeluarkan zakat harta, maka sosialisasi dan penyuluhan kepada umat

Islam esensi zakat sangat perlu diadakan oleh para amil zakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, selain masyarakat yang belum

sadar akan membayar zakat dengan baik juga pengelolaan zakat di Indonesia

yang belum mencapai tujuan yang besar. Dalam hal pengelolaan zakat ada

peraturan yang mengatur agar pengelolaan zakat tersebut mampu dikelola

dengan baik, peraturan yang masih berlaku yaitu Undang-Undang No 23

Tahun 2011 Tentang Zakat, akan tetapi di dalam undang-undang tersebut

terdapat pasal-pasal yang sudah di uji materikan ke Mahkamah Konstitusi

diantaranya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38

dan Pasal 41, dan oleh Mahkamah Konstitusi dalam permohonan tersebut

hanya sebagian yang dikabulkan diantaranya Pasal 18, Pasal 38, dan Pasal 41

Undang-Undang Pengelolaan Zakat.8 Secara tidak langsung sebagian dari

6 Zuhraini Anny, 2009, “Pengaruh Prinsip Transparancy, Prinsip accountability, Prinsip
Responbility, Prinsip indepandency, dan Prinsip Fairness terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga
Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ dan LAZ Provinsi D.I.Y., Yogyakarta), Perpustakaan UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 3.

7 Mohamad Daud Ali, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, Cet. I,
hal. 63.

8 Republika online, Mahaka Group, Jumat, 01 November 2013, 08:55 WIB: Mahkamah
Konstitusi Revisi UU Zakat dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/news-
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peraturan perundang-undangan tentang zakat yang sebelumnya masih berlaku

sebagian. Tidak hanya undang-undang yang mengatur tentang zakat, juga

terdapat Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 mengenai teknis

pengelolaan zakat. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah

yang mengatur tentang tata cara pengelolaan zakat pada kenyataannya juga

belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang lebih baik, dan

belum diimplementasikan dengan baik oleh kebanyakan lembaga pengelolaan

zakat.

Ini terjadi karena lemahnya penegakan terhadap peraturan yang telah

ada. Selain itu kurangnya partisipasi dan pengawasan yang baik dari

pemerintah maupun masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kurangnya kredibilitas masyarakat kepada badan atau lembaga

pengelolaan zakat menjadikan pengelolaan zakat yang tidak struktur dan

efisien. Perlu kita ketahui, Ketua Forum Zakat (FOZ), Sri Adi Bramasetia,

menjelaskan pertumbuhan pasar zakat di Tanah Air terus meningkat setiap

tahun mencapai 30%-40%. Pada 2012 dana zakat yang terkumpul sekitar Rp

2,2 triliun dan meningkat di tahun 2013 menjadi Rp 2,4 triliun. Dalam

penjelasan yang sama Managing Director PKPU, Wildhan Dewayana,

mengatakan pihaknya sendiri menargetkan pengumpulan zakat mencapai Rp

160 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 732.108 orang. Saat ini yang

update/13/11/01/mvjnmf-mahkamah-konstitusi revisi-uu-zakat diunduh 10 November 2015,
pukul 07:10.
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sudah terkumpul dan direalisasikan sekitar Rp 39 miliar, dan akan mencapai

Rp 60 miliar selama 2014. Dana zakat yang dikelola PKPU meningkat 15%-

20% setiap tahun.9

Tidak hanya itu potensi zakat Indonesia merupakan terbesar di Asia.

Yakni bisa mencapai 123 Triliun rupiah. Bahkan, dalam kajian Baznas,

potensi zakat Indonesia mencapai 217 Triliun per tahun. Angka yang cukup

besar ini sangat disayangkan bila tidak dikelola dengan baik.

Namun, seluruh amil zakat yang ada baru mampu mengumpulkan zakat antara

2,7 sampai 3 Triliun rupiah setiap tahun.10 Ini artinya lembaga-lembaga amil

zakat yang ada masih perlu bekerja lebih keras lagi. Selain meningkatkan

akuntabilitas dan profesionalitas, lembaga-lembaga amil zakat itu perlu

melakukan inovasi dan pembaharuan di dalam mengelola zakat sehingga

masyarakat memiliki kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya melalui

lembaga tersebut.

Badan Amil Zakat seyogyanya mampu menunjukan kekuatan

komitmen dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu

membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan

zakat.  Jika pada zaman pemerintahaan Umar bin Khattab, ia akan memerangi

orang-orang yang mengabaikan zakat, maka pada zaman modern sekarang ini

9 Berita Satu, Jumat, 13 Juni 2014, 9:35 WIB: Hanya 1% Dari Rp 217 Triliun Potensi Zakat
Yang Terkumpul dalam http://sp.beritasatu.com/home/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-
zakat-yang-terkumpul/57362 diunduh 10 November 2015, pukul 06:37.

10 Republika.co.id, Khazanah, Dunia Islam, Jumat, 26 Juni 2015, 15:48 WIB: Potensi Zakat
Indonesia Besar tapi.. dalam http://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/wakaf/15/06/26/nqjn5b-potensi-zakat-indonesia-besar-tapi diunduh 10 November 2015,
pukul 06:33.
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diperlukan sistem yang mampu mendorong kaum muslimin untuk membayar

zakat.11

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan umum lembaga

pengelolaan zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya

penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat

diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip Good Corporate

Governance, sehingga BAZ atau LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat

yang dibentuk oleh pemerintah maupun yayasan, harus melaksanakan

tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut yakni

memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Berkenaan dengan peningkatan profesionalisme lembaga pengelolaan

zakat, Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah

(value added) untuk semua stakeholder.

Menurut pendapat lain Good Corporate Governance merupakan

sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja

manajemen yang bersih, transparan, dan profesional, meliputi empat prinsip

dasar yaitu Fairness (Kewajaran), Transparancy (Keterbukaan),

Accountability (Akuntabilitas/ Dapat dipertanggungjawabkan), dan

Responsibility (Pertanggungjawaban).12 Tata kelola yang baik menjadi suatu

11 Didin Hafidhuddin, 2008, The Power of Zakat (studi perbandingan pengelolaan zakat asia
tenggara), Malang: UIN Malang Press, hal. 7.

12 Rachmadian Adha, 2012, “Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat
(Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Umat Surabaya)”, artikel ilmiah, Surabaya: STIE
Perbanas, hal. 3.
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hal yang penting bagi pembayar zakat untuk meyakinkan bahwa zakat yang

mereka bayarkan digunakan dan dikelola dengan efisien.

Oleh karena itu dalam hal pengelolaan zakat, lembaga pengelolaan

zakat dalam melaksanakan tugasnya harus mengaplikasikan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance. Dalam Undang-Undang Zakat yang terdapat

dalam Pasal 2 yang mengemukakan pengelolaan zakat harus berasaskan:

Syariat Islam; Amanah; Kemanfaatan; Keadilan; Kepastian hukum;

Terintegrasi; dan Akuntabilitas.13 Secara garis besar asas tersebut tentunya

sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan

penelitian, mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance pada

salah satu lembaga amil zakat yaitu Dompet Dhuafa. Dengan judul:

“PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (Study di Dompet Dhuafa

Yogyakarta)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui

bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance sangat diperlukan

untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut. Sehingga

secara otomatis lembaga pengelola zakat akan mampu meningkatkan

pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat mencapai tujuan

yang diharapkan.

13 Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Bab I, pasal 2.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG)

dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

Yogyakarta?

2. Apa manfaat dan hambatan dalam menerapkan prinsip Good

Corporate Governance (GCG) di Lembaga Amil Zakat Dompet

Dhuafa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat,

karena hal ini yang akan dapat memberikan arah pada penelitian yang

dilakukan.14 Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan prinsip Good

Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan zakat pada Lembaga

Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui manfaat dan hambatan apa saja dalam penerapan

prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan zakat

pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk

pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, untuk lembaga-lembaga

14 Bambang Sugono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal..
11
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khususnya dalam pengelolaan zakat dan tentu memberikan manfaat bagi

masyarakat umum. Adapun manfaat ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang

penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) khususnya

dalam pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.

b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan,

khususnya tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance

(GCG) pada Lembaga Amil Zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan masukan bagi lembaga-lembaga amil zakat baik

yang besar maupun yang kecil yang terdapat di daerah-daerah dalam

meningkatkan mutu lembaga, dalam hal ini melalui penerapan prinsip

Good Corporate Governance (GCG) terutama dalam pengelolaan

zakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi

lembaga-lembaga pada umumnya maupun masyarakat dalam

memahami dan menilai mana lembaga yang baik dan kredibilitas

khususnya dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil zakat.

E. Kerangka Pemikiran

Good Corporate Governance tidak lain adalah permasalahan

mengenai proses pengelolaan perusahaan secara konseptual menyangkut

diaplikasikannya prinsip-prinsip fairness, transparancy, accountability, dan
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resposibility, terutama ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan yang

menggunakan dana ikut dalam pengelolaan dana publik.15

Di sini penjelasan secara umum pada empat prinsip utama yang

terdapat dalam Good Corporate Governance yaitu: Fairness, Transparency,

Accountability, dan Responsibility.16

1. Fairness (Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang

berlaku.

2. Transparancy (Keterbukaan)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik

dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan

informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

3. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan

pertangungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

15 Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, 2005, Good Corporate Governance Tata Kelola
Perusahaan yang Sehat, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, hal. 13.

16 Luvicchan Lunix, “Empat Prinsip Utama Corporate Governance”, Rabu, 24 Agustus 2011,
http://gcgbyicha.blogspot.co.id/2011/08/empat-prinsip-utama-corporate.html, diunduh 04
Maret 2016, pukul 06.36.
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Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat

serta peraturan perundangan yang berlaku.

Keterkaitan Good Corporate Governance yang berpengaruh

terhadap pemberi dana, berbeda dengan masyarakat konsumen yang tidak

perlu memerhatikan bagaimana suatu perusahaan menjalankan prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, ataupun juga kewajaran,

sebab mereka hanya menerima, bukan memberi.17

Good Corporate Governance dalam suatu organisasi pengelolaan

zakat adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya

pemilik dari BAZNAS atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka dibayarkan

digunakan secara efisien untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka.18

Dalam hal pengelolaan zakat tersebut guna ada kenyamanan dan kepuasan

pembayar zakat kepada pengelolaan zakat pun perlu beberapa hal yang

dibutuhkan oleh pembayar zakat dalam sistem tata kelola zakat, di antaranya

sistem perencanaan zakat, sistem pembayaran zakat yang sederhana, sistem

pemantauan penyaluran zakat, dan sistem pelaporan penyaluran zakat,19 ini

yang menjadikan peningkatan kepuasan maupun kenyamanan para pembayar

zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada amil zakat, karena kepuasan

pelanggan atau pembayar zakat juga merupakan sejauh mana manfaat jasa

layanan yang dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

17 Ibid, hal. 103.
18 Fakhri Husein, “Menata Ulang Sistem Zakat”, Jurnal Ekonomi Islam.

http:jurnalekis.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html, diunduh 30 November
2015, pukul 06:20.

19 Ibid.
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Gambar 1.1. Hubungan Good Corporate Governance dengan

pengelolaan zakat

Keterangan:

= Ada Hubungan

= Alur Sistem Perzakatan

Gambar di atas juga menjelaskan hubungan Good Corporate

Governance dengan pengelolaan zakat, berangkat dari amil zakat yang

melakukan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan

hingga proses pelaporan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Responsibility (Pertanggungjawaban)

c,sn)lx(pertanggungjawabann

Pengumpulan

Pendistribusian

Pendayagunaan

Transparancy (Keterbukaan)

Pelaporan
Accountability (Dapat

dipertanggungjawakan)

Fairness

(kewajaran)

Pengelolaan

Amil Zakat
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan

secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

tertentu.20 Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan

mengenai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam

Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

Yogyakarta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian

ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang

dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.21

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan study atau penelitian lapangan, yaitu

penelitian yang dilakukan berupa data yang berwujud data pengelolaan

tantang zakat.

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

Yogyakarta guna mengkaji atau menganalisa atas penerapan prinsip

20 Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers, hal. 25.

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 52.
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Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat di Lembaga

Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

b. Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama yang bersumber dari wawancara secara langsung dan

informasi yang penulis perlukan bersumber dari Lembaga Amil

Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapat oleh penulis yang terdiri

dari:

a) Bahan Hukum Primer meliputi Al-Qur’an dan As-Sunnah,

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Peraturan

Pemerintah No 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan

zakat dan peraturan-peraturan yang terkait.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri literatur-

literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil

penilitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perapan

prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara
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Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa

pegawai/ pengurus di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

Yogyakarta yang berhubungan dengan penerapan prinsip Good

Corporate Governance dalam pengelolaan zakat yang

diperoleh dari Lembaga Amil Zakat tersebut.

b) Study Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder,

yang dilakukan dengan cara mencari, mengiventarisasikan,

mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari

buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk

memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek

dan subjek yang diteliti secara tepat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh

gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi

seperti di bawah ini :

Pada BAB I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penilitian, manfaat penilitan, kerangka pemikiran, metode

penilitian, dan sistematika penulisan.



17

Pada BAB II yang pertama, penulis menguraikan tentang tinjauan

umum mengenai zakat yang meliputi, pengertian zakat, macam-macam zakat,

syarat wajib zakat, sasaran zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian zakat dan

pengawasan zakat, yang kedua menguraikan tentang tinjauan umum mengenai

good corporate governance yang meliputi: sejarah, pengertian, prinsip-

prinsip, dan perkembangan good corporate governance di Indonesia, dan yang

ketiga, menguraikan tentang tinjauan mengenai lembaga amil zakat.

Pada BAB III memuat uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan

yang menggambarkan tentang lembaga amil zakat dompet dhuafa yogyakarta,

menguraikan tentang penerapan prinsip good corporate governance dalam

pengelolaan zakat di dompet dhuafa yogyakarta, dan menguraikan tentang

manfaat dan hambatan dalam menerapkan prinsip good corporate governance.

Pada BAB IV berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan yang

diambil dari hasil penelitian dan saran penulis kepada pihak-pihak yang

terkait.

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran
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