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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam pada hakekatnya menujukan keberadaan manusia atau eksistensi 

manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, maka ia harus beribadah kepada Allah 

SWT. Islam mewarnai manusia didalam berpikir, berperilaku, bahkan berdiam 

dengan batas-batas yang telah ditetapkan tidak lain untuk mencari ridha Allah 

SWT. Sejak awal Islam juga memiliki keperdulian terhadap kondisi sosial 

kemasyarakatan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam itulah 

yang menjadikan Islam adalah agama sempurna.  

Islam mempunyai potensi-potensi sangat penting dalam ajaran-ajarannya 

yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk perhatiannya terhadap 

hubungan secara vertikal dengan Allah SWT dan horizontal kepada lingkungan 

sosial kemasyarakatan. Salah satunya ialah zakat. Zakat merupakan salah satu 

rukun Islam. Dan merupakan ibadah pokok yang termuat dalam Al-Qur’an 

bersamaan dengan sholat. Menjadikan zakat berdampak baik bukan hanya dilihat 

dari sudut pandang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, tetapi juga sebagai wujud keperdulian sosial antar sesama dan 

lingkungan yang menjalin eratnya hubungan antar lapisan masyarakat, 

menumbuhkan budaya etos kerja yang tinggi, memberikan pendidikan aqidah 

bahwa harta yang dimiliki adalah amanah Allah yang wajib disyukuri dan 

pendidikan akhlak tentang membersikan diri dari sikap kikir serta akhlak tercela 
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lainya, keamanan dari kejahatan dan kerusakan, bahkan secara politik mampu 

menjadikan posisi wibawa kekusaan Islam kuat dalam masyarakat. 

Di Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta khususnya Kelurahan 

Baluwarti yang menjadi pusat kota, jika dilihat dari jalannya perekonomian dapat 

dikatakan perputaran uang didaerah tersebut sangat cepat. Hal ini karena didukung 

dekat dengan banyaknya pasar dan pusat pariwisata budaya. Dimana banyaknya 

sektor jasa dan produksi pedagang dan pengusaha makanan khas, konveksi 

khususnya batik, sampai perhiasan terutama emas yang tentunya didukung 

maraknya konsumen yang berdatangan. Secara geografis terletak mengeliling 

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mayoritas pelaku kegiatan ekonomi 

tersebut adalah penduduk yang beragama Islam. Dianalogikan bahwa besar pula 

potensi zakat yang wajib dikeluarkan. Hal ini merupakan kondisi wilayah yang 

potensial menarik untuk diteliti. 

Namun ironisnya kita bisa melihat pula ketika pembagian daging kurban 

pada saat Hari Raya Idul Adha masih berdesak-desakanya antrian para fakir 

miskin. Bukan hanya itu masih banyaknya para pengemis yang meminta-minta 

keliling kampung pada saat Idul Fitri, bahkan dalam sehari-hari di Pasar Klewer 

pun tidak jarang adanya para pengemis tersebut.  Peran zakat ini dalam 

empirisnya belum sepenuhnya mampu mengatasi problem-problem di masyarakat. 

Khususnya problem kemiskinan. Adanya problem ketimpangan tersebut 

menambah pembahasan yang aktual untuk dipecahkan. 

Terkait dengan masalah tersebut, kemungkinan masih adanya para 

muzakki yang menyerahkan langsung kapada masyarakat tidak melalui Badan 



 

 
 

4 

Amil Zakat setempat.  Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya para muzakki 

yang tidak mengeluarkan zakat. Penyebab terjadinya kondisi demikian adanya 

kemungkinan faktor kemantapan, ketidak percayaan kepada Badan Amil Zakat, 

kesadaran dalam mengeluarkan zakat, ataukah adanya faktor lain. Badan Amil 

Zakat sebagai management pengelola zakat dalam hal ini juga adanya 

kemungkinan yang perlu diteliti apakah adanya problem kelembagaan dari 

ketidakmampuan menarik atau mendorong para muzakki untuk menyerahkan 

zakat mereka ke Badan Amil Zakat sampai pengelolaan pendistribusian zakat. 

Apakah hal tersebut masih perlu dibenahi karena terkait dengan masih adanya 

problem kemiskinan yang telah dipaparkan di atas. 

Rasyid (1976:189) menulis dalam sejarah zakat mulai diwajibkan pada 

tahun kedua Hijriyah. Masa Madinah yang merupakan masa umat Islam pada 

zaman Rasul SAW berkuasa. Zakat dituntut bukan hanya suatu kewajiban ibadah 

yang harus dilaksanakan secara kesadaran pribadi. Tetapi juga zakat merupakan 

kewajiban serta perlunya campur tangan pemerintah atau penguasa dalam 

pengelolaan zakat. Hal tersebut juga berlanjut pada zaman kekhalifahan. 

Di Madinah Nabi Muhammad SAW sekaligus memimpin negara, Nabi 

memutuskan perang dan menugaskan pemungutan zakat bagi muslimin 

dan Jizjah bagi non muslim yang semuanya itu untuk membiayai 

kebutuhan publik yang sudah semakin luas, bukan saja masalah 

kemiskinan, tetapi juga administrasi negara, birokrasi, guru, fasilitas fisik, 

dan semua kebutuhan dasar negara yang tentu saja bersifat sahaja. 

Penguasa Islam tidak meninggalkan kuburan atau momen untuk dikenang, 

tetapi meninggalkan system dan kenangan kemanusiaan (Bambang, 

2008:8). 

 

Sedangkan di Indonesia, Islam merupakan agama yang banyak 

penganutnya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) khususnya jaminan 
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kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Pengelolaan zakat 

merupakan kewajiban umat Islam Indonesia, sumber potensial besar bagi upaya 

kesejahteraan masyarakat, dan merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat 

yang kurang mampu. Sejalan dengan UUD 1945 Pasal 34 yang menerangkan 

bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Serta perlunya 

upaya penyempurnaan system pengelolaan zakat terus ditingkatkan agar 

pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai langkah awal sesuai pula dengan UUD 

1945 Pasal 5. Maka, disahkanlah UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta oleh Presiden RI 

saat itu Bacharuddin Jusuf Habibie. Ini merupakan bukti bahwa masalah 

pengelolaan zakat mempunyai relefansi dengan gerakan pembangunan. 

Peran adanya UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut masih perlu 

dipertanyakan, hanya sekedar formalitas atau telah efektif mampu berperan sesuai 

dengan maksud dan tujuan dikeluarkanya undang-undang tersebut. Seiring dengan 

telah diundangkannya undang-undang tersebut masih timbulnya permasalahan dan 

pertanyaan.  Misalnya, apa undang-undang tersebut mampu menumbuhkan 

kesadaran para muzakki akan kewajiban berzakat, dan meningkatnya pembinaan 

masyarakat dalam pengelolaan zakat. Kemudian berkaitan dengan berapa nisab, 

haul, dan kadar yang wajib dikeluarkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 

11 Ayat (3) tidak termuat secara detail hanya dijelaskan berdasarkan hukum 



 

 
 

6 

agama. Berakibat terjadinya ketidaksepakatan pihak-pihak yang terkait untuk 

pelaksanaanya, karena pemahaman akan hukum agama khususnya zakat dalam 

masyarakat muslim Indonesia adanya perbedaan. Mengapa dalam undang-undang 

tersebut pada UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 12 Ayat (1) menunjukan bahwa 

Badan Amil hanya sebatas “menunggu bola” dari muzakki dan tidak adanya 

kewenangan para amil untuk memaksa para muzakki yang telah wajib 

mengeluarkan zakat. Apakah hal tersebut berpengaruh atas otoritas pelaksanaan 

kelembagaan BAZ dan ruang lingkup jangkauan undang-undang tentang 

Pengelolaan Zakat yang telah berjalan ditingkat kecamatan atau bahkan ditingkat 

kelurahan. Bagaimana dengan Badan Amil yang dibentuk oleh takmir atau 

pengurus disetiap masjid-masjid, wajib mengacu pada undang-undang tersebut. 

Bilamana ada muzakki yang tidak mengeluarkan zakat. Serta sejauh mana undang-

undang tersebut mampu menghimpun dan menjangkau pelaksanaan zakat oleh 

masyarakat. Contohnya dalam ruang lingkup Kelurahan Baluwarti Kecamatan 

Pasar Kliwon yang pengelolaan zakatnya ada yang dilakukan secara individu dan 

bagimana data-data yang berkaitan tentang siapa saja yang termasuk para muzakki 

dan mustahiq dalam ruang lingkup kelurahan apakah telah ada catatan yang jelas. 

Masalah diatas mampu memenuhi kriteria secara teoritis filosofi keilmuan. 

Hasil penelitian ini berguna memasok informasi ilmiah yang dapat digunakan 

untuk memecahkan permasalahan tersebut diatas. Adanya relefansi keilmuan 

khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Islam berkaitan dengan zakat sesuai 

dengan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah yang selama ini ditekuni. 

Didukung adanya informasi dan data dari Badan Amil Zakat Kecamatan Pasar 
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Kliwon, Staf Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Pemerintahan Kelurahan 

Baluwarti, Masjid Gambuhan Baluwarti dan sumber-sumber data-data yang 

terkait. Sehingga permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang 

dalam ruang lingkup wilayah ini layak untuk diangkat sebagai penelitian ilmiah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merasa 

tergerak untuk mengadakan penelitian mengenai, Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Di Wilayah Kelurahan 

Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah 

tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi sehingga masalah-masalah 

yang diteliti tidak begitu luas.  

Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi pada pelaksanaan  UU 

Nomor 38 Tahun 1999 berkaitan dengan proses pengelolaan zakat di Wilayah 

Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon.  

 

C. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah yang jelas dapat menghindari pengumpulan data yang 

tidak diperlukan, sehingga penelitian dapat lebih terarah pada tujuan yang ingin 

dicapai. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, dan 
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berkaitan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang hendak di jawab dalam 

penulisan ini, yaitu :  

1. Bagaimana peran UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat  

 di Wilayah Kalurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon serta apa 

 saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tersebut? 

2. Bagaimana cara para muzakki menyalurkan zakat dan faktor atau alasan 

 apa yang menyebabkan muzakki memilih cara demikian? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui peran UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaaan 

Zakat di Wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta 

serta hambatan dalam pelaksanaannya. 

2. Untuk mengetahui cara para muzakki menyalurkan zakat dan faktor atau 

alasan  yang menyebabkan muzakki memilih cara demikian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teori 

Menambah wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

pelaksanaan bidang ilmu hukum Islam. Serta diharapkan dapat menambah 

kontribusi pengetahuan tentang sejauh mana pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 
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1999 tentang Pengelolaan Zakat di Wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan 

Pasar Kliwon.  

2. Manfaat Praktis 

 Dapat menambah masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan 

khususnya pemerintah guna mempertimbangkan seberapa jauh selama ini UU 

Nomor 38 Tahun 1999 tersebut dapat dilaksanakan apakah masih perlu direvisi 

atau perlu tambahan guna pemetaan dakwah sehingga dapat dilakukan secara 

efektif. Serta memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan 

dan pihak terkait lainnya.  

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam sejarah ternyata telah diungkap bahwa adanya hukum yang berlaku 

berkaitan dengan pengelolaan zakat sejak Islam datang di Nusantara (Indonesia 

jaman dahulu). Hal ini di paparkan oleh Mohammad Daud Ali dalam bukunya 

yang berjudul Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf.  

Dalam suatu WAP pembahasan mengenai pengelolaan zakat sebagai 

penangulangan problem ekonomi telah dibahas oleh banyak ulamah antara lain 

oleh Syaikh Yusuf al-Qaradawi dalam kitab Musykilatul Faqr Wa Kaifa „Alajahal 

Islam. Sedangkan berkaitan dengan pelaksananan UU Nomor 38 Tahun 1999 

telah banyak pula ditulis oleh banyak ulamah dan para pakar zakat di Indonesia. 

Antara lain Mengagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Membangun Ekonomi 

Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta oleh salah seorang mantan anggota DPR 

RI periode 1999-2004 komisi V dan anggota panitia anggaran yaitu Djamal Doa. 
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Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat oleh Sahrir Muhammad. Dan oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya 

“Masail Fiqhiyah”. Serta Pedoman Zakat 9 Seri oleh proyek peningkatan sarana 

keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Departemen Agama Ditjen Bimas Islam dan 

Urusan Haji. Termasuk dikalangan mahasiswa sendiri, UU Nomor 38 Tahun 1999 

tersebut menjadi tema dalam skirpsi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Normatif Menurut Mazhab 

Syafi’i), Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat oleh Nurlaily Fitriati mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga, dan Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Kajian Pasal 16 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)
1
. 

Mengenai pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 telah pula diangkat oleh 

Titin Syarafani mahasiswa Fakultas Agama Islam UMM Tahun 2004 dalam 

skripsinya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Kecamatan Trawas Kabupaten 

Mojokerto). Dari judul tersebut dapat disimpulkan ruang lingkup penelitian di 

Kecamatan Trawas Mojokerto Jawa Timur
2
. 

Dalam Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 

oleh Musta’in Ahmad, S. 3201031 pada tahun 2006 dalam judul ”Pelaksanaan 

                                                     
1
 Ilung. (2008, 11 Agustus). Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat (Studi Normatif Madzab Syafi‟i). Abstrak dipungut 11 Oktober 2009, dari 

http://one.indosikripsi.com/judul-skripsi/syariah/undang-undang-no38-tahun-1999-tentang-

pengelolaan-zakat-studi-normatif-madzab-syafi’i-0. 
2
 Devil Hidayah Fajar S. Syaban. NIM: I 000 040 030. Skripsi Pendayagunaan Zakat 

Produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalam 

Solo), 2008, h. 8. 

 

http://one.indosikripsi.com/judul-skripsi/syariah/undang-undang-no38-tahun-1999-tentang-pengelolaan-zakat-studi-normatif-madzab-syafi'i-0
http://one.indosikripsi.com/judul-skripsi/syariah/undang-undang-no38-tahun-1999-tentang-pengelolaan-zakat-studi-normatif-madzab-syafi'i-0
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kota 

Surakarta” (Suatu Kajian dari Segi Hukum, Kebijakan dan Birokrasi). Dalam tesis 

tersebut memuat langkah nyata secara yuridis administratif yang diambil 

pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan ketentuan UU Nomor 38 Tahun 

1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pelaksanaan lainnya, kenyataan di 

lapangan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Surakarta ditinjau dari segi 

Hukum, Kebijakan dan Birokrasi. Dari hasilnya dikemukakan bahwa Lembaga 

Amil Zakat yang berada di Surakarta belum mendapatkan pengukuhan dari 

Pemerintah Kota Surakarta dan pengelolaan zakat di nilai belum optimal jika 

dibandingkan dengan jumlah umat Islam di Surakarta
3
.  

Hal ini adanya perbedaan fokus penelitian dengan pendekatan Sosiologi 

Hukum yang melihat dari keefektifan empiris pengadaan Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 1999 dalam ruang lingkup wilayah yang lebih sempit dan waktu yang 

berbeda. Berdasarkan perlunya melihat keefektifan pelaksanaan undang-undang 

berkaitan dengan pengelolaan ditingkat bawah. Maka, wilayah penelitian di 

fokuskan pada Kelurahan Baluwarti yang berdasarkan undang-undang tersebut 

merupakan bagian dari pengelolaan BAZ di Kecamatan Pasar Kliwon. Dan di 

masyarakat dengan semple Pengurus Masjid Gambuhan Baluwarti. 

 

 

 

                                                     
3
 Mustain Ahmad. 2007. Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat di Kota Surakarta (Suatu Kajian dari Segi Hukum, Kebijakan dan Birokrasi). 

Absrak dipungut 20 November 2009 dari http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read 

&id=jiptumm-gdl-s1-2002-al-5560-zakatpasca.uns.ac.id/?p=5. 

 

http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read
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G. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian 

yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud metodologi adalah cara 

meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

suatu tujuan
4
. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan
5
.  

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk 

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan 

guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Sebagai ilmu praktis normologi, ilmu hukum normatis berhubungan 

langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang 

pembentukan hukum dan penerapan hukum
6
. 

Sehingga metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan Hukum Sosiologi. Disebut Pendekatan Hukum Sosiologi 

karena memaparkan secara empirik terhadap ke efektifitasan hukum. Hukum 

disini adalah berupa undang-undang yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 guna 

mendukung dan mendorong pelaksanaan kewajiban hukum Islam yaitu 

pengelolaan zakat. 

                                                     
4
 Abu Achmadi Cholid Nurboko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara 

Pustaka, 1997), h. 1. 
5
 Ibid. 

6
 Ibrahim Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: 

Bayumedia Publishing), h. 56.  
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2. Jenis Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala yang lainnya
7
. Metode 

deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan 

dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini 

untuk menggambarkan proses pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat di Wilayah Kalurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. 

3 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kecamatan Pasar 

Kliwon Surakarta, Masjid Gambuhan yang merupakan salah satu masjid di ruang 

lingkup Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kantor Kalurahan 

Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. 

4 Sumber Data  

a. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu 

dengan mengadakan penelitian di instansi yang ada kaitannya dengan penelitian 

skripsi ini. Dalam studi lapangan ini diperoleh keterangan secara langsung dari 

sumber terkait yaitu Badan Amil Zakat Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta, 

Kantor Kalurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon, dan Pengurus Masjid 

Gambuhan yang merupakan salah satu masjid di ruang lingkup Kelurahan 

Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. 

                                                     
7
 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 10.  
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b. Data Sekunder  

Rujukan sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka 

yang pada pokoknya bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku literatur, Al Quran, Al Hadist, bahan-bahan 

dokumen laporan, Majalah, Disertasi, Surat kabar, bahan-bahan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti dan lain-lain yang ada hubungannya 

dengan materi yang dibahas.  

Karena penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang 

tentang pengelolaan zakat maka yang menjadi referensi utama selain UU Nomor 

38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga peraturan lain yang berkaitan 

dengan undang-undang tersebut. Antara lain Keputusan Menteri Agama (KMA) 

Nomor 581 Tahun  1999, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Zakat, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 

  Selain peraturan tersebut ada beberapa buku berkaitan dengan 

pengelolaan zakat yang menjadi rujukan. Diantaranya Sistem Ekonomi Islam, 

Zakat, dan Wakaf oleh Mohammad Daud Ali. Zakat dalam Perekonomian Modern 

oleh Didin Hafidluddin. Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan oleh 

Gustian et al.. Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer karya 

Muhammad.  Pedoman Zakat karya T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Shari'a and 

Politics In Modern Indonesia Oleh Arskal Salim. Fiqhus Zakat karya Dr. Yusuf 
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Qardawi. Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal karya Nurudin Ali. 

Masail Fiqhiyah II oleh M. Ali Hasan. Ekonomi Zakat karya Abdul Al-Hamid 

Mahmud Al-Ba’ly. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf Karya Elsi Kartika Sari, 

S. H., M. H. Selain yang disebutkan diatas penyusun juga menggunakan buku-

buku yang lain yang bisa dijadikan sumber acuan terkait dengan skripsi ini.  

5 Metode Pengumpulan Data  

a. Penelitian Kepustakaan (library research ) 

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara 

membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-

undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek 

penelitian
8
.  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta 

karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

b. Penelitian Lapangan (field research ) 

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun 

langsung kedalam obyek penelitian.  

Dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan cara yaitu 

wawancara. Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi 

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi
9
.  

Disini penulis mengumpulkan data-data dengan cara mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Pasar 

                                                     
8
 Hilman Hadikusumo, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum 

(Bandung : Mandar Maju), 1985, h. 23.  
9
 S.Nasution, Metode Research (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 113.  
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Kliwon Surakarta, Ketua Pengurus Masjid Gambuhan yang merupakan salah satu 

masjd di Wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon, dan Staf  

Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kalurahan Baluwarti Kecamatan Pasar 

Kliwon yang menangani masalah zakat, serta para informan yang banyak 

mengetahui tentang masalah-masalah yang diteliti, atau dengan kata lain penulis 

lebih condong menggunakan wawancara mendalam (depth interview) yang 

merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-

pertanyaan secara bebas yang dikemukakan bersungguh secara terus terang
10

. 

Wawancara dilakukan dengan terencana dan terarah guna mencapai data yang 

lebih mendalam sehingga lebih mudah menganalisis dan mengembangkan data 

dari hasil wawancara 

6 Metode Analisis Data   

Setelah data-data diperoleh maka, langkah selanjutnya penulis akan 

menganalisis serta mengolah data-data tersebut untuk memecahkan atau setidak-

tidaknya menjelaskan masalah-masalah yang ditemukan dimuka, sedangkan 

analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni 

penulis hanya menyajikan data-data yang dihasilkan dari penelitian atau 

keterangan yang memberikan gambaran menurut apa adanya yaitu menurut 

ketentuan-ketentuan didalam praktek. 

                                                     
10

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jutimetri (Jakarta : 

Ghalia Indonesia, 1990), h. 62.  
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Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual
11

. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa. Sehingga dapat menunjukan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Sistematika skripsi menjadi 5 (lima 

bab), dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan. Berisikan antara lain latar 

belakang masalah, berupa pengungkapan suatu gejala yang melatarbelakangi 

suatu permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, menerapkannya untuk suatu 

tujuan, dan mengemukakan argumentasi yang mendorong pentingnya dilakukan 

penulisan skripsi ini. Selanjutnya berisikan pembatasan masalah guna 

menjelaskan ruang lingkup permasalahan yang dibahas. Perumusan masalah, 

berupa perumusan permasalahan yang akan diteliti dan penguraian pendekatan 

serta konsep untuk menjawab masalah yang diteliti. Kemudian berisikan tujuan 

penelitian, adalah hasil pemilihan dari berbagai macam-macam aspek yang 

melekat pada suatu permasalahan yang sudah didefinisikan. Manfaat penelitian, 

yang diharapkan ialah manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan 

                                                     
11

 Jujun Surya Soemantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2000), h. 48. 
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negara dan bangsa
12

. Kajian pustaka berisi tentang uraian daftar pustaka yang 

digunakan. Metode penelitian, berisikan metode pendekatan, jenis penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. Serta yang terakhir berisikan Sistematika Skripsi, berupa format laporan 

yang disajikan secara sistematis. 

Bab kedua, berisikan landasan teori. Pada bab ini mengulas secara garis 

besar pengelolaan zakat di Indonesia termasuk yang melatar belakangi pembuatan 

UU Nomor 38 Tahun 1999, dan materi UU Nomor 38 Tahun 1999. 

Bab ketiga, berupa hasil penelitian. Berisikan monografi Di Wilayah 

Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon. Pembahasan pelaksanaan 

pengelolaan zakat di Wilayah Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon 

termasuk apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Sub Bab 

ini menjelaskan BAZ (Badan Amil Zakat) Kecamatan Pasar Klwon , karena 

terkait dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Kelurahan Baluwarti. Dan Masjid 

Gambuhan yang merupakan salah satu masjid yang berpengaruh di Wilayah 

Kelurahan Baluwarti. Dalam bab ini termasuk mengurakan apa saja yang menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan tersebut, serta cara para muzakki menyalurkan zakat 

dan faktor atau alasan yang menyebabkan muzakki memilih cara yang demikian. 

Bab keempat, berisikan analisis. Berupa pemaparan pelaksanaan  UU 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Wilayah Kelurahan 

Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dengan metode pendekatan hukum 

sosiologi. Dalam pemaparan tersebut dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab 

                                                     
12

 Prof. Ida Bagoes Mantra, Ph.D, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 141-142. 
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pertama, pemaparan BAZ Kecamatan Pasar Kliwon, karena terkait dengan 

pelaksanaan UPZ Kelurahan Baluwarti dikaitkan dengan UU Nomor 38 Tahun 

1999. Sedangkan sub bab yang kedua tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di 

Masjid  Gambuhan Baluwarti di kaitkan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999. 

Bab lima, berupa penutup. Berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan permasalahan yang di bahas. 


