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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut PP No. 81/1999 Pasal 1 Ayat (1), rokok adalah hasil olahan 

tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan 

dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau 

sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan 

tambahan. 

Mangku Sitopoe mengatakan bahwa merokok adalah membakar 

tembakau kemudian dihisap baik menggunakan rokok maupun menggunakan 

pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang tengah dibakar adalah 90 derajat 

Celcius untuk ujung rokok yang dibakar, dan 30 derajat Celcius untuk ujung 

rokok yang terselip di antara bibir perokok
1
. 

Merokok itu sangat membahayakan kesehatan dan bersifat merusak. 

Sesungguhnya kehidupan kita, kesehatan dan harta kita merupakan titipan 

Allah kepada kita. Oleh karena itu kita harus menjaganya dengan baik dan 

tidak boleh mempergunakan sekehendak kita. 

Keberadaan Industri Rokok di Indonesia di samping menyumbang 

juga merugikan. Menurut harian Kompas 21 Maret 2000 memberitakan 

bahwa: "Di Indonesia ada 57.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat 

merokok atau 158 jiwa meninggal setiap hari akibat merokok. Selain itu, 

                                                 
1
 Istiqomah Umi, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan Analisis untuk 

Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok, (Surakarta: CV„‟SETI-AJI‟‟,2003), h. 20. 
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dijumpai 85 juta perokok berat dan 12-13 juta jiwa di antaranya akan 

meninggal pada usia muda". 

Menurut pemberitaan kompas 19 Desember 1999, berdasarkan data 

dari Bank Dunia, pada tahun 1990 cukai rokok Indonesia Rp 2,6 triliun, 

sedangkan kerugian akibat merokok Rp 14,5 triliun. Dari data di atas dapat 

diketahui bahwa pemasukan atau sumbangan perusahaan rokok ke negara 

begitu besar, namun kerugian yang diakibatkan rokok lebih besar lagi
2
.  Data 

itu merupakan hasil penelitian ilmiah. 

Data di atas supaya menjadi dasar bagi Muzaenah Zein, Sekretaris III 

Fatayat NU, untuk berpendapat yang dimuat dari Kompas, 26 Januari 2009 

"Jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa yang 

mengharamkan rokok bagi umat muslim, ini terlalu ekstrem karena bisa 

berimbas pada ketenagakerjaan". 

Konferensi Besar Fatayat NU di Banjar Masin Kalimantan Selatan, 

Sabtu (23/ 8), Muzaenah Zein mengatakan bahwa fatwa tersebut terasa sangat 

ekstrim, karena akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat 

terutama menyangkut ketenagakerjaan. Menurut dia, merokok memang 

tergolong perbuatan makruh karena banyak merugikan kesehatan. "Akan 

lebih bijak apabila larangan merokok bagi umat Islam disampaikan melalui 

kegiatan dakwah". Artinya, akan lebih tepat jika ditumbuhkan kesadaran dan 

pemahaman tentang bahaya merokok bagi kesehatan, serta dampak yang 

ditimbulkan jika terus-menerus merokok. Perlu pula dilakukan sosialisasi 

                                                 
2
  Ibid., h.72.  
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terus-menerus agar masyarakat muslim menghindari rokok. Melalui cara 

seperti ini tidak berbenturan dengan berbagai kepentingan lain terutama yang 

menyangkut perekonomian masyarakat
3
. 

Perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum merokok dalam 

pandangan hukum Islam, sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang 

hangat dan kontroversial. Perdebatan yang muncul, bermuara dari tidak 

terdapatnya ketentuan secara tekstual di dalam Al-Qur‟an maupun hadist 

mengenai masalah merokok. Sehingga, muncullah beberapa pendapat yang 

mengatakan bahwa merokok hukumnya boleh, ada yang mengatakan 

hukumnya makruh, dan adapula yang mengatakan hukumnya haram. Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang 

memberikan pandangan, nasehat, maupun fatwa bagi umat Islam di 

Indonesia, menjawab permasalahan hukum merokok ini dengan 

mengeluarkan fatwa dalam sidang Ijtima‟ Ulama fatwa MUI III di Padang 

Panjang, Sumatra Barat pada tanggal 24-26 Januari 2009 tentang fatwa rokok, 

bahwa merokok hukumnya adalah haram jika di tempat umum, bagi anak-

anak, dan bagi wanita hamil. Keterangan mengenai proses penetapan fatwa 

tersebut tertera dalam Diktum Keputusan Fatwa Tentang Rokok Tanggal: 31 

Januari 2009, terlampir. 

Pendapat yang mendukung dengan fatwa tersebut salah satunya adalah 

Komnas Perlindungan Anak. Jakarta – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang mengharamkan rokok untuk anak-anak dan remaja dinilai sebagai 

                                                 
3
  Htpp://ordinaryplain.e-jogja.com/fatwa-mui-mengharamkan-merokok.html 
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langkah maju. Tapi langkah itu dinilai belum cukup. “Komnas PA 

(Perlindungan Anak) memberikan apresiasi pada MUI sebagai langkah awal 

untuk melindungi hak hidup anak. Ini langkah maju melindungi hak hidup 

anak dari bahaya tembakau.” Ujar Sekjen Komisi Nasional Perlindungan 

Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait kepada detikcom, Minggu 

(25/1/09)
4
. 

MUI haramkan rokok, kak Seto sambut baik. Jakarta – Ketua Komisi 

Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi menyambut baik fatwa haram 

merokok untuk anak-anak dan ibu hamil yang disepakati oleh Forum Ijtima‟ 

MUI se-Indonesia di Padang, Sumatra Barat, pada Minggu 25 Januari 2009. 

Menurut pria yang kerap disapa Kak Seto ini, fatwa itu merupakan upaya 

optimal yang dapat dilakukan MUI untuk membendung bahaya rokok bagi 

anak-anak dan ibi hamil.”Ini sudah optimal, kami mengapresiasi fatwa MUI 

dalam konteks kemaslahatan umat dan melindungi anak-anak dari bahaya 

racun rokok,” kata pria yang akrab dengan anak-anak ini saaat berbincang 

dengan okezone, Senin (26/1/2009)
5
. 

Pendapat yang kontra dengan fatwa MUI sebagian adalah NU dan 

masyarakat Kudus.  Nahdhatul Ulama (NU) sejak dulu menganggap merokok 

masih tergolong makruh. “Kalau dari dulu di NU hukumnya makruh tidak 

sampai haram. Karena itu berdasarkan tingkat bahayanya yang relatif. Jadi 

tidak sampai haram,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar NU Hasyim Muzadi. 

                                                 
4
 Muhammad Jaya, Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok. (Sleman: PT Riz‟ma, 

2009), h. 134 
5
 Ibid., h. 127 
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Menurut Hasyim. Merokok berbeda dengan minuman keras yang hukumnya 

memang signifikan haram. Orang merokok punya relativitas, ada yang kuat 

dan ada yang tidak kuat. “ Ada relativitas dari perokok dan pada bahanyanya. 

Silahkan MUI, tapi NU tetap makruh,” ujarnya. (Sumber: Setelah diringkas, 

Tribun Kaltim, 27 Januari 2009)
6
. 

Jakarta (ANTARA News) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta 

tidak mengeluarkan fatwa haram rokok karena dapat berpotensi secara 

ekonomi dan sosial, bahkan merupakan lonceng kematian bagi industri rokok. 

Permintaan tersebut disampaikan oleh pengurus MUI Kudus dan DPRD 

Kudus, Jawa Tengah, kepada pengurus MUI Pusat di Jakarta, Selasa 

(20/1/2009). Mereka menolak rencana fatwa haram merokok karena sebagian 

penduduk Kudus bermata pencaharian dari rokok
7
.  

Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra. Bagi para perokok, 

pekerja di bidang rokok, maupun sebagian penjual rokok menganggap fatwa 

itu akan menjadi kontra untuk mereka, sedangkan bagi non-perokok fatwa ini 

justru mendapat dukungan. Hal-hal yang akan bersinggungan dengan  fatwa 

tersebut  misalnya para pekerja di bidang usaha rokok, penjual rokok, 

pedagang kaki lima (yang menjual rokok), serta manajemen dibidang rokok 

karena merasa terancam kelangsungan ekonominya. Jika MUI mengaramkan 

merokok hanya dalam tiga hal, demikian itu berdasarkan banyak 

pertimbangan, mulai dari pertimbangan ekonomi, tenaga kerja, dan kebiasaan 

                                                 
6
 Ibid., h. 114. 

7
 Ibid., h. 130. 
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merokok masyarakat yang sulit sekali untuk dilepaskan. Fatwa tersebut 

adalah salah satu langkah mendidik masyarakat untuk meninggalkan 

kebiasaan merokok secara berangsur-angsur. 

Kontroversi tersebut masih berhenti pada tataran wacana saja, belum 

ada kajian secara nyata, terutama studi lapangan yang mempunyai kebenaran 

pendapat itu. Atas dasar itu, maka skripsi ini akan menguji fakta yang terjadi 

di lapangan terutama ada atau tidaknya dampak ekonomi bagi pedagang kaki 

lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta pasca fatwa MUI tersebut. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penulisan judul skripsi perlu adanya penegasan istilah. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam menafsirkan judul skripsi. 

Istilah-istilah yang perlu ditegaskan diantaranya: 

1. Dampak:  pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif
8
.  

2. Ekonomi: ilmu tentang asas-asas memproduksi, mendistribusikan, dan       

memakai barang-barang serta kekayaan
9
.  

3. Fatwa: keputusan agama yang diberikan oleh alim ulama mengenai suatu 

perkara
10

. Fatwa yang dimaksud penulis di sini adalah fatwa MUI III 

tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita 

hamil.   

                                                 
8
  Salim, Peter dan Salim.Yenny, Kamus Besar Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press, 1991), h.314. 
9
  Ibid., h. 379.  

10
  Ibid., h. 416. 
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4. Merokok: membakar tembakau kemudian dihisap baik menggunakan  

rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang 

tengah dibakar adalah 90 derajat Celcius untuk ujung rokok yang dibakar, 

dan 30 derajat Celcius untuk ujung rokok yang terselip di antara bibir 

perokok (dr. drh. Mangku Sitepoe, 2000 : 20)
11

. 

5. Haram: terlarang oleh agama Islam ; tidak halal
12

.  

6. Pedagang Kaki Lima: pedagang yang menjual barang dagangannya di 

pinggir jalan (bukan dalam toko atau  pasar)
13

.  

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka yang penulis 

maksud dari keseluruhan judul skripsi ini adalah mengamati secara seksama 

Ada atau tidaknya dampak ekonomi yang muncul bagi pedagang kaki lima 

(di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta) dengan telah dikeluarkannya fatwa 

MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan 

wanita hamil. 

   

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ialah menetapkan batasan dari masalah 

penelitian yang akan diteliti agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas  

dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang sebenarnya. Batasan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah dampak ekonomi yang muncul bagi 

                                                 
11

  Istiqomah, Umi. op.cit, h. 20. 

12 Salim, Peter dan Salim Yenny. op.cit., h. 508. 

13 Ibid., h. 308. 
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pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta dengan telah 

dikeluarkannya fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, 

bagi anak-anak, dan wanita hamil. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah: Apakah ada dampak ekonomi yang muncul bagi 

pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta dengan telah 

dikeluarkannya fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, 

bagi anak-anak, dan wanita hamil? 

 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak dampak ekonomi 

yang telah atau akan timbul bagi  pedagang kaki lima di sepanjang Jl. 

Slamet Riyadi Surakarta terkait dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI 

III tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan 

wanita hamil. 

2. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis, semoga penilitian ini bermanfaat sebagai wujud 

pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian 

selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal. 
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b. Secara praktis, semoga  penelitian ini dapat memperluas khazanah 

keilmuwan keislaman terutama dalam  bidang hukum Islam, bagi 

peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

F. Kajian Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis dalam mencari hasil-hasil penelitian yang 

berkaitan dengan judul DAMPAK EKONOMI FATWA MUI TENTANG 

HARAM MEROKOK TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (Studi 

Kasus di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta) di Fakultas Agama Islam 

Jurusan Syari‟ah Universitas Muhammadiyah Surakarta memang belum ada 

yang mengangkat judul tersebut.  

Skripsi yang mirip yaitu membahas  pandangan hukum islam dan 

akibat sosial terkait fatwa MUI tentang keharaman merokok. Skripsi 

karangan Julianra, tahun 2009, pada halaman 11 sampai 12 dengan judul 

Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Akibat Sosial Terkait Fatwa 

MUI Tentang Merokok dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif 

dan yuridis sosiologis, menjelaskan mengenai perbandingan perbedaan 

hukum yang telah ada yaitu antara haram, makruh dan mubah yang telah 

ditetapkan oleh para ulama tentang hukum merokok, termasuk fatwa MUI III 

tentang keharaman merokok, serta membandingkan hukum yang telah 

ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan 'illat  terhadap  hukum 

merokok dengan menggunakan metode istinbath berupa Qiyas. Serta 

bertujuan untuk mencari dampak/akibat telah dikeluarkannya fatwa MUI III 
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tentang keharaman merokok yang didasarkan pada suatu kenyataan yang 

terjadi pada masyarakat.  

Terdapat beberapa buku yang membahas mengenai hal ini yaitu: 

Istiqomah, menjelaskan bahwa: Keberadaan industri rokok di Indonesia di 

samping menyumbang juga merugikan
14

.  

"Menurut harian Kompas 21 Maret 2000 memberitakan bahwa: "Di 

Indonesia ada 57.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat merokok atau 158 

jiwa meninggal setiap hari akibat merokok. Selain itu, dijumpai 85 juta 

perokok berat dan 12-13 juta jiwa di antaranya akan meninggal pada usia 

muda". Dari data di atas dapat diketahui bahwa pemasukan atau sumbangan 

perusahaan rokok ke negara begitu besar, namun kerugian yang diakibatkan 

rokok lebih besar lagi''
15

.  

 

Kasori Mujahid dalam rubriknya konsultasi syari‟ah di majalah Nur 

Hidayah menyampaikan bahwa:  

''MUI mengeluarkan fatwa pada  tanggal 31 Januari 2009 bahwa 

merokok itu hukumnya haram ditempat umum, bagi anak-anak dan wanita 

hamil. Dapat disimpulkan bahwa, merokok merupakan kegiatan yang 

dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, 

pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Itulah mengapa fatwa haram 

ditempat-tempat umum dikeluarkan oleh MUI. Fatwa ini dikeluarkan dalam 

sidang tahunan MUI di Padang Sumatra Barat dan bertujuan mengurangi 

jumlah perokok di kalangan anak-anak dan perempuan''
16

. 

 

Eunika dan Timoteus, menjelaskan bahwa: Data cukai rokok telah 

menjadi salah satu penjamin APBN Indonesia 

''Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Indonesia sangat 

bergantung pasa sektor pajak, termasuk cukai. Selama ini, cukai rokok telah 

menjadi salah satu penjamin APBN bertahan. Tidak kurang dari Rp 29,1 

triliun setiap tahun Jawa Timur (Jatim) menyumbangkan hasil cukai 

rokoknya ke APBN. Dari ratusan industri rokok di daerah Kudus, PT Djarum 

                                                 
14

 Istiqomah Umi. op.cit, h. 71. 

15 Ibid., h. 72. 

16 Mujahid Kasori, Fatwa MUI Tentang Merokok, (Surakarta: Moslem Group Grafika 

Majalah Nur Hidayah Edisi 21/Maret,2009),  h. 20-21. 
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merupakan salah satu perusahaan rokok kretek yang mampu memberikan 

cukai terbesar bagi Negara senilai Rp 17,4 miliar perhari, dengan total 

produksi 126 juta batang perhari. Besarnya cukai rokok tersebut memang 

memberikan beberapa keuntungan bagi perekonomian Negara. Pertama, cukai 

rokok yang besar ini menjadi sumber dana APBN untuk membiayai 

kebutuhan masyarakat, baik dalam penyediaan barang publik  seperti  

infrastruktur  maupun pelayanan publik, misalnya dana operasional institusi 

pemerintah. Kedua, ketergantungan APBN pemerintah terhadap cukai rokok 

mendorong industri rokok untuk tetap bertahan, bahkan seolah-olah  

diupayakan untuk semakin membesar.  Dengan demikian, secara tidak 

langsung industri rokok yang padat karya ini menyediakan lapangan 

pekerjaan yang cukup besar bagi Indonesia yang terjerat dengan masalah 

pengangguran
17

.  

 

Beberapa literature di atas berkenaan dengan masalah rokok, dan 

berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti adakah 

dampak ekonomi yang telah atau akan timbul bagi  pedagang kaki lima di 

sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait dengan telah dikeluarkannya 

fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat umum, bagi anak-anak, 

dan wanita hamil.  

 

G. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, di 

antaranya: 

1. Jenis Penelitian  

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (Field Research), adapun pendekatan yang digunakan 

adalah metode pendekatan kualitatif, yakni sebagai prosedurnya penelitian 

                                                 
17

 (http://sylviatjahya di.blogspot. com/2007/ 11/ketika- indonesia- tanpa-cukai- 

rokok.html) 
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
18

.  

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan perekonomian pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Slamet 

riyadi Surakarta setelah dikeluarkannya fatwa MUI III tentang keharaman 

merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil.  

2. Metode Penentuan Subyek 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh
19

. Untuk memperjelas subyek penelitian, 

akan dikemukakan beberapa hal yang menyangkut masalah penentuan 

subyek. 

a) Populasi 

Populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian yang akan 

diteliti”
20

. Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah: pedagang kaki lima yang menjal rokok di sepanjang JL. Slamet 

Riyadi Surakarta. 

b) Sampel 

Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”
21

. Jika 

subyeknya kurang dari 100; lebih baik diambil semua, sehingga 

                                                 
18

 Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1990), h.3 

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1987), h. 102. 

20 Ibid., h. 102. 

21 Ibid., h. 104. 
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menjadi penelitian populasi. Jika subyeknya besar, dapat diambil 

antara 10 – 20 % atau 20 – 25 %
22

. 

Dalam menentukan subyek pada penelitian ini, penulis 

menggunakan metode populasi. Adapun yang menjadi populasi adalah 

pedagang kaki lima yang menjual rookok di sepanjang Jl. Slamet 

Riyadi Surakarta yang berjumlah 21 orang.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa 

yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab 

masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan 

berupa:  

a. Metode wawancara  

Metode wawancara (interview) yaitu: ”sesuatu yang digunakan 

oleh seseorang umtuk mencapai tujuan tertentu dengan mencari 

keterangan secara lisan dari seseorang (responden), yang berbicara 

berhadapan muka dengan yang lain”
23

. 

Penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yakni 

memberikan pertanyaan-pertanyaan menurut keinginan penulis tetapi 

masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau garis-garis yang 

menjadi pengontrol relevan tidaknya isi wawancara. 

                                                 
22

 Ibid., h.107. 

23 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, ( Jakarta: Gramedia, 1990), 

h.129. 
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Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

dampak ekonomi yang telah atau akan timbul bagi  pedagang kaki lima 

di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta terkait dengan telah 

dikeluarkannya fatwa MUI III tentang keharaman merokok di tempat 

umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil.  

b. Metode Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian
24

. 

Observasi yang dimaksud peneliti disini berupa catatan data-data secara 

keseluruhan dengan tanya jawab kepada pedagang kaki lima yang 

menjual rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta yang dilakukan 

dari tanggal 6 – 27 Desember 2009. 

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya
25

. Peneliti akan 

melakukan dan menggunakan data dari hasil wawancara terhadap 

pedagang kaki lima yang menjual rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi 

Surakarta yang terkait langsung mengenai akibat fatwa MUI III tentang 

keharaman merokok sebagai data yang akan diteliti.  

                                                 
24

  Hadari Nawari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1991),h. 100. 

25  Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta : BPFE-UII, 2002), h. 55. 
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b.  Data Sekunder 

Selain menggunakan buku/ referensi utama, penulis juga 

menggunakan buku/ referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan 

tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian 

ter5hadapmasalah ini. Di antaranya: Kitab Rokok, karya Muhammad 

Yunus BS. Terdapat pula data yang penulis peroleh dari internet seperti 

http://www.gp-ansor. org///berita/// wacana-fatwa-haram-rokok-resahkan-

petanitembakau.html,http://www.jakartapress.com/demo/news/id/2384/Ro

kok-Haram-Buruh-Rokok-Resah.jp.  

 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain
26

.  

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis 

data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode 

induktif. 

Metode induktif adalah metode pembahasan masalah yang berangkat 

dari fakta-fakta  khusus,  peristiwa-peistiwa  yang  kongkrit,  kemudian  

                                                 
26

  Noeng Muhadjir,  Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasi, 1989),  

h.171.  

http://www.gp-ansor.org/berita/wacana-fatwa-haram-rokok-resahkan-petani-tembakau.html
http://www.gp-ansor.org/berita/wacana-fatwa-haram-rokok-resahkan-petani-tembakau.html
http://www.jakartapress.com/demo/news/id/2384/Rokok-Haram-Buruh-Rokok-Resah.jp
http://www.jakartapress.com/demo/news/id/2384/Rokok-Haram-Buruh-Rokok-Resah.jp
http://www.jakartapress.com/demo/news/id/2384/Rokok-Haram-Buruh-Rokok-Resah.jp
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dari  fakta-fakta  atau  peristiwa-peristiwa  yang  khusus  dan  kongkrit  itu 

digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum
27

. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap 

bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, 

tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari 

sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

penegasan istilah, batasan masalah,  rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka,  dan sistematika penulisan. 

BAB II merupakan hukum merokok menurut ulama dan MUI yang 

membahas tentang beberapa kaidah hukum yang digunakan dalam 

menganalisa kontroversi seputar rokok, pendapat empat madzhab tentang 

rokok, fatwa MUI tentang keharaman merokok, dasar dan pertimbangan MUI 

mengeluarkan fatwa haram merokok, serta pandangan para ulama tentang 

hukum rokok dan merokok. 

BAB  III merupakan karakteristik pedagang rokok kaki lima di jl. 

Slamet Riyadi Surakarta berisi tentang gambaran daerah penelitian, meliputi 

letak geografis, gambaran responden, keadaan ekonomi, latar belakang 

                                                 
27

 Hadi Sutrisno, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1987), h. 42. 
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keagamaan, dan profil pedagang kaki lima yang menjual rokok di sepanjang 

Jl. Slamet Riyadi Surakarta. 

BAB IV merupakan analisis dampak ekonomi pasca fatwa MUI III 

tentang merokok. Pada bab keempat ini akan diterangkan mengenai analisis 

dampak ekonomi pasca fatwa MUI III tentang haram merokok terhadap 

pedagang kaki lima yang menjual rokok di sepanjang Jl. Slamet Riyadi 

Surakarta. 

BAB V merupakan penutup. Pada bab kelima ini merupakan bab yang 

terakhir yang hanya terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




