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BAB V
I(E SIMPULAN DAtr[ SARA^N-SARAN

A,. I(esimPulan

Sebagai jawaban dari permasalahan tersebut dimuka,

selanjuorya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai

berikut:
a. Fiagi masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya

Surabaya, menyadari bahwa harta yang dimilikinya

adalahtitipandariAllah,olehkarenaituwajib
membay ar zakat y arlg diberikan kepada y an-g berhak'

baik itu, zakat mal, zakat fitrah maupun zakat prtofesi.

Denganmelaksakanzakat'makadapatmensucikan
inartanya dijalan Allah.

b. Menurut masyarakat muslirn Tionghoa di Kotamadya

Surabaya bahwa zakat profesi adalah suatu perintah

dari Allah yarrg wajib dilaksanakan yakni memberi-

kanhartaseseorzu1g dari hasil profesi seseorang selain

dagang yalrlg diberikan kepada yang berhak' Sedang

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negata yang

diwajibkan berdasarkan undang-undang taopa

membalas jasa secara langsung.

c. Zakat dan pajak hukumnya adalah sama-sama wajib.

Namun dal,am, pelaksanaafi,0ya mereka lebih
mementingkan pajak, artinya setelah membayar pajak

terlebih dahulu dan jika hartanya lebih dan mencapai

nishab, maka mereka akan membayar zakat

d. Pelaksanaan pajak dan zakat profesi bagi masyarakat

musli-m Tionghoa di I(otam adya Surabaya adalah tidak

menyirnpang dari hukum Islam.
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B. Saran-saran

Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan :

. Sebagai imput serta nilai tambah bagipara mahasiswa

yaflg sedang mendalami hukum Islam, guna lebih

meningkatkan kwalitas pemahaman dalam bidang

hukum. Islam.

Untuk mewujudkan zakat yaug sesuai dengan

kehendak syara' amil zakat sangat dibutuhkan dalam

ikut mewujudkan tujuan zakat tersebut. Oleh karena

itu penulis sarankan kepad a pata tokoh masyarakat

"Pembina Imam Tauhid Islam" (PITI)" agar

membentuk badan panitia amil zakat yang berfugas

menangani dan menyalurkan zakat kepada yang

berhak menerimanya dengan demikian bagian fakir

miskin akan lebih merata untuk terciptanya
masyarakat yang adil dan makmur-

C. PenutuP

I(ami sadar sepenuhnya suatu kewajiban dalam

menyelesaikan skripsi ini dan karni panjatkan puji syukur

sedalam-dalamnya kehadirat Allah Swt. ya1g telah

memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami'
Kendatipun didalalillya masih terdapat kekurangan dan

kesalahan dari beberapa segi.

Kami sadar sepenuhnya bahwa terbatasnya menge-

tahuan yffigkami miliki, maka didalamnya masih terdapat

kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu kami senantiasa

berharap kepada semua pihak sareul refisi dan kritik yang

bersifat konstirrktif demi kesempurnaan dan kebenarall

skripsi ini.
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b.




