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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai Ad-dyn telah menawarkan beberapa doktrin bagi 

manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu 

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup di akhirat. Problema kemiskinan semakin hari semakin 

mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan 

ekonomi bangsa yang berkepanjangan.
1

 Suatu Negara dikatakan berhasil 

dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf 

kesejahteraan suatu Negara akan berpengaruh di kanca Internasional. Oleh 

karena itu, memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh 

setiap Negara agar dapat dikatakan sebagai Negara maju, berkembang ataukah 

miskin. Dengan kata lain kesejahteraan suatu Negara dipengaruhi oleh 

besarnya prosentase kemiskinan di Negara tersebut. Kondusi itulah yang 

memotivasi untung bersaing meningkatkan kesejahteraan Negara masing-

masing termasuk Negara Indonesia.
2
  

Ekonomi dalam Islam, mengandung dasar-dasar keutamaan dan 

kebahagiaan serta kemakmuran bersama dan menghilangkan jurang pemisah 

yang membedakan si kaya dan si miskin. Penduduk kaya yang mempunyai 
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penghasilan lebih, setidaknya dapat membantu penduduk miskin yang sehari-

hari tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Pajak merupakan salah satu 

perwujudan dari statemen tersebut. Begitu juga didalam ajaran Islam bahwa 

zakat, infak dan sedekah juga dapat digunakan sebagai instrument kebijakan 

ekonomi untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan 

yang miskin.
3
  

Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT juga menurunkan 

syari’at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar 

memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat at- 

Taubah ayat: 103. 

                             

            

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian 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. 

 

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan fardlu’ain. Allah 

mewajibkan zakat kepada setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya 

yang telah mencapai nis}ab. Zakat merupakan instrumen dalam mensucikan 

harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu, zakat merupakan 
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mediator dalam mensucikan diri dan hati dari bakhil dan cinta harta serta 

merupakan suatu instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar fakir miskin.
4
 

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu 

instrument fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan 

distribusi kekayaan dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai 

bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada 

komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Menurut 

pernyataan Yusuf Qardhawi bahwa Menunaikan zakat termasuk amal ibadah 

sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi 

lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di 

masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya 

kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan 

jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi 

seluruh umat, bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah 

harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir 

miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan 

untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemiskinan, sehingga sama sekali 

nantinya ia tidak akan memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik 

menjadi pembayar zakat.
5
 

                                                             
4
 Said Sa’ad Marton, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomu Global (Jakarta: Zikrul Hakim, 

2004), 105. 
5
 Yusuf Qardhawi, ‚Musykilah al-Faqr wakaifa ‘Aalajaha al-Islam‛ dalam Asnaini, Zakat Produktif 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), 92. 



4 
 

 

Dilihat dari aspek sejarah pemberlakuan syariat zakat diterapkan 

secara efektif pada tahun ke 2 H.
6
 Eksistensi zakat pada masa itu adalah 

sebagai ibadah bagi muzakki dan sumber pendapatan Negara dalam 

pengelolahannya, Nabi terlibat secara langsung memberikan contoh dan 

petunjuk pelaksanaan. Pengumpulan zakat di zaman Rasulullah SAW dan 

yang kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para 

petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara 

langsung menyerahkan zakatnya pada Bait al Mal, lalu oleh para petugasnya 

(amil) didistribusikan kepada para mustah{iq yang tergabung dalam ashnaf 

tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat).
7
 

Namun, pengetahuan masyarakat umum tentang zakat yang mereka 

kenal kebanyakan hanyalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Padahal dalam 

bidang sosial ekonomi, zakat memungkinkan orang kaya melaksanakan 

tanggung jawab dalam membantu mengurangi kemiskinan.  Potensi zakat di 

Indonesia berdasarkan riset BAZNAS bersama dengan IPB dan Islamic 

Development Bank (IDB)  bisa mencapai Rp 217 Triliun tiap tahun. Namun, 

pada tahun 2015 total dana zakat yang terkumpul hanyalah 3,2 triliun saja.
8
 

Sedangkan potensi zakat di provinsi Jawa Timur mencapai Rp 15 Triliun 

setiap tahunnya. Meskipun jumlah potensi dan dana real yang terkumpul jauh 

mencapai target. Namun,  pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan 
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peningkatan.
9

 Potensi tersebut dan jumlah yang sudah tercapai dapat 

dimanfaatkan untuk mengurangi penyebab masalah sosial, serta membantu 

untuk meciptakan lapangan pekerjaan dan perekrutan tenaga kerja dalam 

mengurangi pengangguran jika dana zakat digunakan untuk kegiatan yang 

produktif. 

Pertumbuhan pesat tersebut dapat dilihat dari kondisi besarnya potensi 

zakat tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi pengelola 

zakat di Indonesia, baik dikelola oleh masyarakat maupun  pemerintah. Sejak 

dikeluarkannya UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat tahun 1999 sampai saat 

ini sudah ada 180 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tercatat sebagai anggota 

FOZ (Forum Zakat), disamping ada ratusan Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

dikelola oleh pemerintah, belum ditambah lagi lembaga amil zakat lainnya 

yang belum terdaftar dalam anggota FOZ maupun BAZ. Sampai saat ini 

alasan mengapa jumlah potensi dan target yang tercapai berselisih jauh, karena 

masih kurang minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat. 

Dampak tersebut membuat kurang optimalnya pengelolaan zakat di 

Indonesia.
10

 

Hal tersebut sangat disayangkan melihat  potensi zakat yang besar di 

Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh BAZNAS pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa 72,8% masyarakat 
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lebih memilih suka membayar zakat melalui lembaga tidak berbadan hukum 

atau informal, sisanya 27,2% menyalurkan zakat ke lembaga zakat. Hal 

tersebut menunjukan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang 

semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Begitu sebaliknya, kepercayaan 

terhadap institusi lain yang rendah akan membuat seseorang tidak mau terlibat 

didalamnya. 

Memang sampai saat ini jumlah masyarakat yang memilih 

menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada lembaga-lembaga resmi baik 

pemerintah maupun swasta meningkat. Dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga zakat, pemerintah mengeluarkan undang-

undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-

undang tersebut dijelaskan sanksi hukum yang ditanggung oleh lembaga zakat 

yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara amanah dan profesional. 

Sedangkan dalam menarik minat muzaki dalam menyalurkan zakat kelembaga 

amil zakat pemerintah mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak No Per-6/PJ/2011 

tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Dengan adanya peraturan 

tersebut bertujuan agar masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat ke 

lembaga zakat dari pada memberikan secara langsung kepada muzaki, apabila 

membayar zakat melalui lembaga maka pajak penghasilan akan dikurangi 

karena sudah membayar zakat. Namun lagi lagi peraturan tersebut masih 

belum maksimal dilaksanakan. 
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Dalam pengelolahan zakat, rencana strategis merupakan suatu unsur 

yang tidak dipisahkan. Ada beberapa alasan tentang hal itu. Pertama adalah 

kepercayaan. Didalam masyarakat kita, kepercayaan menjadi barang asing dan 

mahal. Kepercayaan tidak bisa diukur  dengan kata-kata, apalagi dari orang 

ynag dikatakan dapat dipercaya. Kepercayaan butuh lama untuk diraih. Orang-

orang yang mengelola zakat adalah salah satu kuncinya. Lembaga zakat akan 

dipercaya jika pengelolahannya benar-benar sesuai dengan kemauan 

masyarakat, yakni lembaga yang jujur amanah dan professional. 

Sampai saat ini, sudah banyak Badan Amil Zakat ataupun Lembaga 

Amil Zakat yang berada ditingkat pusat, wilayah, daerah bahkan tingkat desa, 

baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun swasta (organisasi keagamaan). 

Namun masyarakat seringkali menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa 

melalui lembaga amil, dengan alasan dapat tersalurkan secara langsung. 

Namun dengan cara seperti itu justru tidak akan membantu kaum miskin, 

karena lebih bersifat konsumtif sehingga berapapun uang yang dizakatkan 

akan tidak bermanfaat banyak karena tidak produktif.
11

 

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gresik. Gresik merupakan kota 

industri dimana berbagai industri atau pabrik banyak beroprasi di wilayah 

Gresik. Oleh Karena itu Gresik menjadi pusat perhatian warga pendatang dari 

kota lain untuk mencari nafkah dan akhirnya menetap di Gresik dan ada juga 

yang hanya tinggal sementara. Pertumbuhan industri di Gresik tahun 2013 

adalah 7,58%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan namun tidak 
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dalam jumlah banyak yaitu 0,6% menjadi 6,98%. Kondisi perekonomian 

Kabupaten Gresik pada tahun 2013 dilihat dari jumlah Produk Domestik 

Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan sebesar 7,74% dan pada tahun 2014 

mengalami peningkatan menjadi 7,06%. 

Sedangkan data jumlah warga miskin terbaru yang didapatkan oleh 

penulis mulai tahun 2009 sampai 2013 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Angka Penduduk Miskin 

 Kabupaten Gresik 

 

Indokator 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah penduduk miskin 225,77 193,90 181,66 173,80 170,90 

P0 (% Penduduk miskin) 19,14 16,42 15,33 14,30 13,89 

P1 (Kedalaman kemiskinan) 3,13 1,99 2,65 2,47 2,45 

P2 (Keparahan kemiskinan) 0,79 0,41 0,61 0,58 0,72 

Garis kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) 235.399 258.503 285.519 306.177 331.296 

 

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 

Data tabel terlihat jelas bahwa jumlah penduduk miskin semakin 

membaik disetiap tahunnya hal ini terbukti dengan adanya penurunan jumlah 

penduduk miskin di tahun 2009-2013. Indikator yang mempengaruhi 

kemiskinan di kabupaten gresik antara lain P0(% penduduk miskin) terlihat 

bahwa kondisi P0 mengalami perkembangan yang cukup baik karena di setiap 

tahunya selalu mengalami penurunan, P1(kedalaman kemiskinan) dan 

P2(keparahan kemiskinan) terlihat bahwa kondisi P1 dan P2 tidak mengalami 
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perkembangan karena selalu mengalami fluktuasi(naik-turun) di setiap 

tahunya dan garis kemiskinan menunjukan kenaikan disetiap tahunya namun 

hal ini tidak menjadi permaslahan. Permasalahan yang terjadi hanya pada P1 

dan P2 sehingga banyak pembahasan yang akan dijelaskan mengenai P1 dan 

P2. 

P1 (kedalaman kemiskinan) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 

juga mempunyai kegunaan yaitu nilai agregat dari poverty gap index 

menunujukan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target 

transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya 

biaya transaksi dan factor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, 

semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan 

berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target 

sasaran bantuan dan program. P2 (keparahan Kemiskinan) Indeks yang 

memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara 

penduduk miskin. Kegunaan dari P2 yaitu Ukuran ini memberikan informasi 

yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan.
12

 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada 

Kecamatan Manyar yang ada di Kota Gresik dimana jumlah penduduknya 

adalah 111.041 jiwa. Penduduk Muslim di Gresik pada tahun 2014 berjumlah 

1.300.640 jiwa. Dan pada tahun 2014 juga penduduk Muslim di Kecamatan 

Manyar 109.516 jiwa. Banyaknya jumlah warga muslim dapat dijadikan acuan 
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untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan distribusi zakat yang tepat 

sasaran. Zakat-zakat warga muslim dihimpun menjadi satu dan dikelola 

dengan baik oleh amil kemudian didistribusikan secara merata. 

Dan sudah banyak institusi penyalur zakat, infak dan sedekah yang 

beroprasi di daerah Gresik. Sampai saat ini peneliti menemukan ada 3 

lembaga dan badan penghimpun dana zakat infak dan sedekah di sekitar 

Kecamatan Manyar. Namun menurut keterangan dari salah satu kepala kantor 

lembaga zakat tersebut menyebutkan bahwa perolehan dana dari Kabupaten 

Gresik ini masih belum maksimal. Masih banyak muzakki yang menyalurkan 

zakat langsung kepada mustah{iq dan masih banyak juga yang masih belum tau 

akan kewajiban membayar zakat.  

Lembaga atau badan amil zakat memiliki potensi pengembangan yang 

cukup besar. Namun seberapa besar potensi tersebut, produk apa saja yang 

diharapkan masyarakat agar dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan 

pada lembaga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima, fasilitas apa yang 

diperoleh muzakki dalam menyalurkan dana zakat, infak sedekahnya dan 

faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memilih 

lembaga penghimpun dana zakat dan bagaimana perilakunya, perlu dikaji 

lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan untuk memutuskan strategi 

pengembangan dan skala pengembangannya di masa yang akan datang. 

Penelitian ini diarahkan agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Hasil 

penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk pihak Lembaga atau Badan 

Amil Zakat sebagai masukan untuk mengembangkan jumlah muzakki ataupun 
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donatur infak dan sedekah pada di Kabupaten Gresik khusunya pada 

Kecamatan Manyar. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, terdapat beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi, antara lain: 

1. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Manyar dalam 

menyalurkan zakat cukup besar. 

2. Perilaku masyarakat Kecamatan Manyar dalam menyalurkan zakat cukup 

berfariasi. 

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang macam-macam zakat dan 

Lembaga atau Badan Amil Zakat. 

Adapun agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 

pokok dalam penelitian, maka peneliti dengan ini memfokuskan pada potensi 

dan perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat di kecamatan Manyar 

Kabupaten Gresik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini : 

1. Bagaimana preferensi masyarakat dalam menyalurkan zakat di Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik? 
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2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat di Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat dalam menyalurkan 

zakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam menyalurkan 

zakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk:  

1. Secara Teoritis 

a. Menjadi acuan bagi peneliti selanjtnya untuk penelitian yang berkaitan 

dengan muzakki. 

b. Bagi  program  studi Ekonomi Syariah, merupakan  tambahan 

penelitian studi kasus untuk selanjutnya dapat dikembangkan sebagi 

ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat 

(BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu Pengetahuan 

khususnya kebijakan publik serta bahan informasi bagi masyarakat.  
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b. Hasil  penelitian  ini  dapat memberikan masukan  bagi lembaga zakat 

yang ada di Kecamatan Manyar mengenai seberapa besar potensi dan 

preferensi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Sehingga dapat 

menjadi pertimbangan untuk berkembang menjadi lebih baik oleh 

pihak lembaga penghimpun dana zakat. 

 

F.  Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Penelitian Yang ditulis oleh Deni Riani dengan judul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat” 

Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor yang 

mempengaruhi perilaku muzaki (Pegawai Negeri Sipil) dalam membayar 

zakat di BAZNAZ Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Obyek yang diteliti dalam penelitian 

tersebut adalah PNS yang berada di Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang 

ditulis oleh penulis adlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perilaku 

masyarakat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam menyalurkan 

zakat. Begitu juga dengan metode penelitian yang digunakan penelitian di atas 

adalah kuantitatif. Sedangkan yang penulis menggunakan metode kualitatif. 



14 
 

 

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Khalat Asyaria pada tahun 2015 dengan 

judul “Preferensi dan Keputusan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Profesi di 

Kota Malang” Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah semua macam zakat yang disalurkan oleh masyarakat. sedangkan 

jurnal ini bertujuan untuk mengetahui preferensi masyarakat mengenai zakat 

profesi dan tempat penyalurannya.  

Salah satu yang menjadi acuan teori perilaku oleh penulis adalah jurnal 

ilmiah yang berjudul “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap 

Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan” kerjasama oleh Direktorat 

Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan Intitut Pertanian Bogor pada tahun 

2004. Dapat diketahui bahwa perbedaan yang jelas pada penelitian ini adalah 

obyek penelitian. Pada penulisan penelitian yang dilakukan penulis untuk 

mengetahui perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat, sedangkan pada 

penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui potensi, preferensi dan perilaku 

masyarakat terhadap Bank Syariah. 

Jurnal yang berjudul “Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal 

(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kediri)” yang ditulis oleh 

Gamsir Bacmid Dari Universitas Haluoleo Kendari, Ubud Salami, Aemanu, 

Djumahir Universitas Brawijaya Malang. Yang berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, penelitian penulis ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi dan perilaku masyarakat dalam membayar zakat, 

sedangkan penelitian di atas bertujuan untuk mengungkap dan memaknai 



15 
 

 

keyakinan muzakki terhadap kewajiban zakat mal dan mengetahui dan 

memaknai perilaku muzakki dalam menunaikan zakat mal, dan memaknai 

fenomena yang dirasakan oleh muzakki sebagai balasan atau dampak ketaatan 

membayar zakat. Metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

metode analisis fenomenologi Schultz. 

Jurnal yang berjudul “The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, 

and behavioral Control on Muzakki’s Intention to Pay Zakah” ditulis oleh 

Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni dan Purnama Putra dari Universitas 

Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat muzakki 

untuk membayar zakat. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis 

bertujuan untuk mengetahui perilaku dan potensi masyarakat di Kecamatan 

Manyar dalam membayar zakat.  

 

G. Metode Penelitian 

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai  berikut: 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah Kabupaten Gresik 

merupakan lokasi dimana banyak industri berdiri. Oleh karena itu, 

masyarakat yang tinggal dalam Kabupaten Gresik Khusunya Kecamatan 
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Manyar termasuk penduduk dengan penghasilan yang cukup. Selain itu, 

mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Manyar adalah Muslim. 

2. Jenis Penelitian 

 Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Denzin dan 

Lincoln adalah penelitian yang ditujukan untuk mencapai pemahaman 

mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada 

mendeskripsikan bagian permukaan dari sempel besar dari sebuah 

populasi.
13

 Sedangkan menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada 

hakikatnya mengamati perorangan atau organisasi dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.
14

 Dalam peneitian ini, peneliti 

melakukan pengamatan terhadap potensi, preferensi masyarakat dan 

perilaku masyarakat dalam penyaluran dana Zakat di Kabupaten Gresik 

khususnya di Kecamatan Manyar. 

 Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

menggambarkan sifat–sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, 

atau kelompok tertentu.
15

 Jadi, dalam penelitian deskriptif ini 

menggambarkan tentang bagaimana karakterik masyarakat Manyar 

tentang penyaluran dana zakat, apakah termasuk dalam karakter muzakki 

                                                             
13

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 7. 
14

 Imron Arifin (ed.), Penelitian Kualitatif dalam Ilmu – ilmu Sosialdan keagamaan (Malang: 

Kalimasahada, 1996), 22. 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 172. 
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yang menyalurkan dana zakatnya langsung kepada mustah{iq ataukah 

muzakki yang menyalurkan dana haknya melalui lembaga amil zakat 

sekitar Kecamatam Manyar. 

 Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah survey. 

Penelitian survey digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi 

tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif 

kecil. Populasi tersebut bisa berkenaan dengan orang, instansi, lembaga, 

organisasi dan unit-unit kemasyarakatan dan lain-lain, tetapi sumber 

utamanya adalah orang. Survey memerlukan populasi yang besar jika 

peneliti menginginkan hasilnya mencerminkan kondisi nyata, semakin 

besar sample survey semakin memberikan hasil akurat. Jadi penelitian ini 

memiliki tiga tujuan utama yaitu menggambarkan keadaan saat itu, 

mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk membandingkan, 

menentukan hubungan kejadian yang spesifik. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana 

data–data diperoleh.
16

 Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud 

dengan sumber data dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali 

informasi berupa data–data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer   

                                                             
16Ibid. 
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Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian 

ini yang diperoleh dari wawancara dengan pihak–pihak terkait sebagai 

berikut: 

1) Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang dapat 

memberikan informasi terkait penelitian ini. 

2) Hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Amil Zakat yang ada 

di Kecamatan Manyar. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah 

ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau 

sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data–data yang 

diperlukan oleh data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 

infak dan sedekah. 

b. Jumlah penduduk bersumber dari BPS Kota Gresik. 

c. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca 

literature, jurnal dan penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian. 

4. Metode Pengumpulan 

a. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer untuk memperoleh sebuah informasi dari 
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terwawancara.
17

 Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis 

adalah snaw ball. Dimana penulis mencari informasi dari satu 

informan ke informan lainnya yang memenuhi kriteria. 

b. Dokumentasi 

Merupakan data sekunder yang disimpan dalam bentuk 

dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, 

tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar dan sebagainya. 

Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka 

memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan 

variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.
18

 Dalam hal ini 

penulis menggunakan data terkait seperti jumlah penduduk dan laporan 

yang ditulis oleh lembaga penghimpun zakat yang ada di Kecamatan 

Manyar. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan 

berarti reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan 

interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis.
19

 

                                                             
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 198. 
18

 Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: PT Indeks, 2009),83. 
19

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Revika Aditama, 2009), 339. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, triangulasi dan 

Menarik Kesimpulan. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti: 

a. Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan data serta transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan–catatan tertulis di lapangan.
20

 Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat 

ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir 

lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan 

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, 

melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola 

yang lebih luas, dan sebagainya. 

b. Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana 

dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan 

hasil wawancara terhadap objek penelitian.
21

  Sedangkan penyajian 

                                                             
20

Miles, M.B. dan Huberman, A.M., Analisis Data Kualitatif: Buku Sumbertentang Metode metode 

Baru, Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1994),  13. 
21

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 330. 
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data yang sering digunakan untuk menyederhanakan informasi yang 

kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif 

atau konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dalam kualitatif 

sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan 

mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis. 

c. Penarikan kesimpulan / verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari 

permulaan pengumpulan data.
22

 Kegiatan analisis ketiga adalah 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data 

dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi 

lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul 

bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, 

pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang 

digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi 

sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak 

awal. 

6. Teknik Analisis Data 
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Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif agar memperoleh gambaran tentang potensi, preferensi dan 

perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat. Dan selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan pola pikir induktif.  Pola pikir induktif  adalah pola 

pikir yang berpangkal pada suatu peristiwa khusus dan berakhir pada 

kesimpulan yang bersifat umum. 

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji seberapa 

besar potensi dan bagaimana persepsi masyarakat dan perilaku dalam 

menyalurkan zakatnya. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan yang 

bersifat umum berpedoman pada peraturan undang–undang, peraturan, 

hukum Islam dan teori yang ada. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk 

memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian agar dapat dipahami 

lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun peneliti 

sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

kerangka teoritik, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian 

zakat, syarat wajib mengeluarkan zakat, hikmah dan manfaat zakat, tujuan dan 
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manfaat zakat, model pengeluaran zakat, golongan yang berhak menerima 

zakat dan pemanfaatan dana zakat, macam-macam zakat, pengertian 

preferensi, teori perilaku, perilaku konsumen menurut pandangan Islam. 

Bab ketiga berisi hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik meliputi, Letak demografi dan geografi Kabupaten 

Gresik dan Kec. Manyar, statistic penduduk Kabupaten Gresik dan Kecamatan 

Manyar, Hasil wawancara mengenai potensi, dan perilaku masyarakat Kec. 

Manyar dalam menyalurkan zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kecamatan 

Manyar, Pengetahuan mansyarakat tentang zakat, lembaga penghimpun dana 

zakat atau Lembaga Amil Zakat, data informan, pengetahuan Masyarakat 

tentang zakat, lembaga dan organisasi penghimpun Zakat yang banyak dipilih 

masyarakat, persepsi masyarakat tentang Lembaga Amil Zakat. 

Bab keempat adalah analisis penelitian bagaimana gamabaran potensi 

masyarakat dalam menyalurkan zakat, dan bagaimana perilaku masyarakat 

dalam menyalurkan zakat. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Dalam bab ini juga akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan 

sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan. 

 


