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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah Hukum Islam walaupun berlafaz Arab namun telah dijadikan 

bahasa indonesia, sebagai terjemahan dari fiqih Islam, atau syari‟at Islam yang 

bersumber kepada Al-qur‟an, As-sunnah, dan ijma‟ para sahabat tabi‟ dan 

tabi‟in
1
. 

Adanya sumber hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari 

diturunkannya agama Islam itu sendiri yang mana bertujuan untuk menjaga 

kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, seperti halnya yang tercantum 

dalam beberapa ayat Al-qur‟an, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 48: 

بَٓإِىَۡيَلَٓٓوأََّشۡىَْب ٓ ٓٓٱۡىَحقٓ بِٓٓٱۡىِنخََٰ َِ ٍِ ٓيََذۡيِهٓ َِ بٓبَۡي ََ ٗقبٓى  َصذ  بٍُِٓ ٓفَٓٓٱۡىِنخََٰ ًْبَٓعيَۡيِهِۖ َِ هَۡي ٍُ ٓٱۡحُنٌَو

ٓ ٓأََّشَه ب  ََ ٓبِ بَۡيَْهٌُ
ٓٓٱلّلُِۖٓ َِ ٍِ ٓ َٓجب َءَك ب َّ َٓع ٌۡ ٓأَۡهَىا َءهُ ٓحَخّبِۡع َوََل

ٓٓٱۡىَحق ٓ  ٌۡ ُْن ٍِ ٓ َٓجَعۡيَْب ىُِنّوّٖ

ٓٓتِٗٓشۡزعَٓ َٓشب َء َٓوىَۡى هَبٗجب  ْۡ ٍِ ٓٓٱلّلَُٓو ِۖ ٌۡ ُن َٓءاحَىَٰ ب  ٍَ ٓ ٓفِي ٌۡ ٓى يَۡبيَُىُم ِنِ
َٓوىََٰ ِحَذٗة َٓوَٰ ٗت ٍّ ٓأُ ٌۡ ىََجَعيَُن

ِث ٓٓىآْٱۡسخَبِقُٓفَٓ ٓٓٱلّلِٓإِىَىٓٓٱۡىَخۡيَزَٰ َُ ٓفِيِهٓحَۡخخَيِفُى ٌۡ بُٓمْخُ ََ يٗعبٓفَيَُْب ئُُنٌٓبِ َِ َٓج ٌۡ ۡزِجُعُن ٍَ٨٤ٓ 
Artinya : Dan kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab 
(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab 
yang lain itu: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kpadamu. 
Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan 
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 
dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 
terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah 
berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu 
perselisihkan itu

2
. 

 
Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al Jaatsiyah ayat 18: 

                                                             
1
 Hasbi ash-shiddiqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1993) h. 46 

2
Departemen agama RI, Al-Hikmah Alquran dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 

2010), h. 116 
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ٌّٓ ٓٓثُ َِ  ٍ ٓ َٓشِزيَعتّٖ َلَٓعيَىَٰ زَِٓجَعۡيََْٰ ٍۡ ََِٓوََلٓحَخّبِۡعٓأَۡهَىا َءٓٓٱحّبِۡعهَبفَٓٓٱۡۡلَ ٓٓٱىِّذي َُ ى َُ  ٨٤ََٓلٓيَۡعيَ
Artinya : kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 

mengetahui
3
. 

Makna dari ayat tersebut mempunyai prinsip yang mengandung arti 

“jalan yang jelas membawa pada kemenangan”
4
. 

Dalam ilmu ushul fiqih juga di jelaskan adanya hukum taklify, hukum 

yang berbicara tentang perbuatan mukallaf atas bentuk permintaan atau atas 

bentuk disuruh memilih atau atas bentuk menempatkan suatu perbuatan
5
. 

Hukum taklify sendiri merupakan firman Allah yang menuntut manusia untuk 

mengerjakan dan menghentikan suatu perbuatan
6
. Dengan adanya hukum 

taklify dalam agama Islam, maka umat manusia (kaum Muslim) dapat 

mengambil suatu keputusan antara yang haram, wajib, sunnah, makruh, dan 

mubah dalam suatu perbuatan. 

Zakat adalah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima 

rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, 

seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui 

keisalamannya
7
, sesuai firman Allah di dalam surah at-Taubah ayat 11: 

ٓٓفَإُِ ىْا ٍُ َٓوأَقَب ةَٓحَببُىْا ٓٓٱىّصيَىَٰ ةََٓوَءاحَُىْا ٓٓٱىّشَمىَٰ ٓفِي ٌۡ ُُّن ِِٓ فَإِۡخَىَٰ ي ٓٓٱىذ  ُو جَِٓوُّفَص  ٓٱۡۡل يََٰ

ٓ َُ ى َُ ٓيَۡعيَ ًّٖ  ٨٨ٓىِقَۡى

                                                             
3
Ibid, h. 500 

4
Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,( Jakarta: Rajawali Pers,2004),h. 37. 

5
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Alih Bahasa, Halimuddin, (Jakarta:  Rineka 

Cipta, 2012), Cet.6. h. 123 
6
Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung : Pustaka Setia, 2007, cet. ke-1, h. 296. 

7
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat; diterjemahkan dari bahasa arab oleh Salman Harun, 

Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor: Pustaka AntarNusa, 2010), h. 3 
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Artinya: Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan membayar 

zakat, barulah mereka saudara kalian seagama. 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) 

dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.
8
, Sesuatu itu zaka, 

berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. 

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian, atau 

kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok 

yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. 

Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi 

suci dan tumbuh subur.
9
 

Akan tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar 

Zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu 

zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka 

artinya bertambah. Bila satu tanaman tanpa cacat, maka kata zaka di sini 

berarti bersih
10

. 

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping 

berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan 

dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah 

banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”. 

Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi
11

. 

                                                             
8
Ibid, h.34 

9
  Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 244 

10
Ibid, h. 244 

11
Ibid, h. 35. 
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Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap 

muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-

syarat tertentu. Zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi 

yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun 

dari sisi pembangunan kesejahteraan umat
12

. 

Perkara zakat ini merupakan perkara yang besar dan merupakan salah 

satu dari lima rukun Islam dimana bangunan Islam itu tidak akan tegak 

tanpanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 

ٓا ِْ َٓع َٓخبىٍِذ ِِ ٓبْ تَ ٍَ ِٓعْنِز ِْ َٓع َُ ٓأَبِيُٓسْفيَب ُِ ْٓب ْْظَيَتُ َٓح ٍُىَسىٓقَبَهٓأَْخبََزَّب ٓ ُِ ْٓب ُٓعبَْيُذَّٓللّاِ َٓحّذثََْب ِِ ْب

ٓ َٓعيَى ًُ ْسََل ٓاْْلِ ٓبَُِْي ٌَ َٓوَسيّ َٓعيَْيِه َٓصيّىَّٓللّاُ َّٓللّاِ َٓرُسىُه ٓقَبَه ٓقَبَه ب ََ ْْهُ َٓع َٓرِضَيَّٓللّاُ َز ََ ٍسُٓع َْ َخ

َٓواْىحَٓ ٓاىّشَمبِة َٓوإِيخَبِء ٓاىّصََلِة ًِ َٓوإِقَب َٓرُسىُهَّٓللّاِ ًذا َّ َح ٍُ ٓ ُّ َٓوأَ َّٓللّاُ ٓإَِّل ٓإِىَهَ ََٓل ُْ ٓأَ َٓشهَبَدِة ًِ َٓوَصْى ج 

َُٓ َضب ٍَ  َر

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, 

telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 

'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima 

(landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan 

sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan"
13

. 

 

Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam 

kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar 

As-Siddiq orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi sampai 

mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban 

                                                             
12

Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 13-14. 
13

Abi „Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo: 

Dar Ibnu Haitsam, 2004), h. 12. 
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mendirikan sholat. Ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-

Baqarah ayat 277: 

ُّٓ َِٓٱٓإِ ٓٓىِّذي يُىاْ َِ َٓوَع ُْىْا ٍَ جِٓٱَءا يَِحَٰ ٓٓىّصَٰ ٍُىْا ةَٓٱَوأَقَب ٓٓىّصيَىَٰ ةَٓٱَوَءاحَُىاْ ٓٓىّشَمىَٰ ٌۡ ٓأَۡجُزهُ ٌۡ ىَهُ

ٓ َُ ٓيَۡحَشُّى ٌۡ َٓوََلٓهُ ٌۡ َٓوََلَٓخۡىٌفَٓعيَۡيِه ٌۡ  ٧٢٢ِٓعَْذَٓرب ِه
Artinya:   Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 

saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat 

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati.  

 

Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang 

menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena 

begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir 

kepada zakat. 

Dan didalam masalah zakat ada syarat nishab dan haul. Haul ini 

diambil dari kata  yang berarti telah berlalu. Dari sini tahun    حوالحال حيول 

disebut dengan  haul karena ia berlalu. Haul digunakan dalam arti tahun.
14

 

Haul adalah salah satu syarat wajib zakat pada harta-harta yang wajib 

dizakati selain hasil bumi. 

Ini berdasarkan sabda Nabi :   

ْىهٌَٓلََٓسَمبةَٓفِيٍٓبٍَهَٓحّجٓيَُحْىَهَٓعيَْيِهٓحَٓ
15  

Artinya: Tidak ada zakat pada harta sehingga ia berputar satu haul. 

Demikian juga zakat harta berulang-ulang, sehingga memerlukan 

patokan yang jelas, agar tidak menyebabkan terulangnya kewajiban zakat 

diwaktu yang sama. 

                                                             
14

Muhammad bin Ya‟kub Al Fairuz abadi, al- Qamus al- Muhith,( Bairut: Muassasah ar 

Risalah, 2005), h. 1278 
15

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al- Qozuni, Sunan Ibnu Majah, 

(Riyadh: Baitul Apkar Addauliyah,TT), h. 194 
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Dalam masalah haul ini, muncul persoalan baru yang disebabkan 

banyak sekali kaum muslimin sangat bersandar kepada kalender masehi dan 

tidak mengenal kalender hijriah. Banyak sekali mu‟amalah kaum muslimin 

yang berpijak kepada kalender masehi. 

Kalender masehi adalah kalender matahari yang menghitung 

perputaran matahari disekeliling bumi. Akibatnya satu tahun terbagi menjadi 

empat musim; musim panas, dingin, semi, dan gugur. Tahun kalender masehi 

kurang lebih terdiri dari 365,2422 hari. Adapun pembagiannya menjadi 

beberapa bulan maka itu merupakan kreasi sebagian umat menyesuikan 

kepentingannya, dari sini terbentuk kalender masehi. 

Sedangkan kalender hijriah dikenal dengan tahun rembulan karena ia 

terkait dengan perputaran bulan disekeliling bumi dan karena itu bulan-bulan 

ditetapkan. Satu kali perputaran bulan merupakan satu bulan yang masanya 

mencapai kurang lebih 29,52 hari dan jumlah bulan ditahun rembulan ini 

adalah dua belas bulan arab yang terkenal, diawali dengan Muharram dan 

ditutup dengan Dzul Hijjah. Dengan demikian, jumlah hari ditahun rembulan 

adalah 354,36 hari. Bila dibandingkan dengan tahun masehi, kita dapati tahun 

berdasarkan rembulan ini lebih sedikit 10,88 hari dari pada tahun masehi. Bisa 

diperhatikan bahwa haul rembulan berkaitan dengan gerakan rembulan dan 

perputarannya disekeliling bumi tidak terkait dengan gerakan bumi disekitar 
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matahari.
16

 Dengan demikian terjadi perbedaan waktu yang cukup signifikan 

dalam penggunaan kedua kalender itu. 

Dalam kenyataan dilapangan terjadi pemotongan zakat Profesi 

dilingkungan pemerintahan kabupaten kampar, setiap gajian  ASN/PNS yang 

cukup Nishab mengeluarkan zakat Profesi kebaznas, otomatis hitungannya 

kalender masehi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 

pengelolaan zakat oleh pemerintah, maka sehubungan dengan itu, Bupati 

Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan nomor; 2 Tahun 2006 tentang 

pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqah, Keputusan Bupati Kampar No.16 

Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan zakat, dan surat edaran Bupati No. 

500/EK/IV/2017/1674 tentang himbauan zakat profesi
17

 

Mengingat bahwa perkara haul zakat profesi merupakan perkara yang 

besar, serta realita yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang digambarkan 

diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah skripsi 

yang berjudul: “PENGGUNAAN KALENDER MASEHI DALAM 

MENENTUKAN HAUL PADA ZAKAT PROFESI DITINJAU 

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (STUDI KASUS DI 

BAZNAS KABUPATEN KAMPAR) 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan 

waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan 

                                                             
16

Dikutip dari, Kholid Syamhudi, Pertimbangan Kalender Masehi dalam Menentukan 

Haul Pada Zakat, Majalah As Sunnah Edisi Ke 9 Tahun 2016, h. 54 
17

Dokumen BAZNAS Kampar, Tahun 2011 
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penggunaan kalender masehi dalam menentukan haul pada zakat profesi 

ditinjau menurut perspektif hukum Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apa yang di maksud Kalender Masehi ? 

2. Bagaimana kedudukan Kalender Masehi dalam Haul zakat ? 

3. Bagaimana Baznas Kampar dalam mengelola zakat profesi di Kabupaten 

Kampar ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud Kalender Masehi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kalender Masehi dalam haul 

zakat. 

3. Untuk mengetahui bagaimana Baznas Kampar dalam mengelola zakat 

profesi di Kabupaten Kampar. 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana 

Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan sumbangsih pemikiran atas khazanah ke 

ilmuan. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi bagi 

masyarakat untuk mengetahui tentang menentukan haul pada zakat 

profesi. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang 

akan datang. 

 

E. Metode Penelitian
18

 

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian 

terlaksana secara sistematis.
19

 Dengan demikian, metode merupakan pijakan 

agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilaksanakan di Baznas Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Alasan penulis 

menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan penulis bertempat tinggal 

disana serta untuk menghemat waktu dan biaya di dalam penelitian 

tersebut. 

 

 

                                                             
18

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai 

dengan tujuan penelitian, Lihat Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 18. 
19

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metode penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1999), h. 10. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Baznas Kabupaten 

kampar. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum 

Islam terhadap penggunaan kalender masehi dalam menentukan haul zakat 

profesi. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Baznas 

yang berjumlah 18 orang..Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

atau wakil dari yang diteliti.Pengambilan sampelnya menggunakan cara 

Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel.
20

 Dalam hal ini adalah 1 orang 

dari ketua Baznas, 1 wakil ketua I bidang pengumpulan ,1 wakil ketua II 

bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, 1 pelaksana bidang 

pengumpulan, 1 pelaksana  Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan, dan 

Pelaporan. Jumlah semua sampelnya adalah 5 orang. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dari beberapa pihak Baznas langsung melalui instrumen wawancara 

yang secara terstruktur. 

 

 

                                                             
20

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 155. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang 

diperoleh melalui bahan pustaka.
21

Seperti kitab Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu karya Prof.DR Wahbah Az-Zuhaili, Hukum Zakat Karya 

Yusuf Qardawi, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab 

Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, artikel dan karya ilmiah lainnya yang 

berkaitan dengan pembahasan ini. 

c. Data Tersier 

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.
22

 Dapat 

bersumber dari kamus, ensiklopedi, skripsi, jurnal serta makalah-

makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera 

lainnya.
23

 

                                                             
21

Ibid, 
22

Ibid, h. 24. 
23

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 115. 
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b. Wawancara 

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai.
24

  Dalam hal ini yang 

menjadi responden adalah pihak-pihak di Baznas. 

6. Analisis Data 

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis 

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis 

gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.
25

 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan 

reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan 

memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga 

menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

7. Metode penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran 

terhadap penelitian. 

b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara khusus. 

                                                             
24

Ibid, h. 110. 
25

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 30. 
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c. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, 

kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan secara umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh 

pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima 

bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi 

dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, mencakup latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini merupakan gambaran umum tentang gambaran umum 

Kantor Baznas Kabupaten Kampar, Sejarah Kantor Baznas 

Kabupaten Kampar, visi dan misi, tujuan, struktur anggota kantor 

Baznas Kabupaten Kampar. 

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGALAN DAN 

ZAKAT PROFESI 

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan yang menjelaskan 

tentang pengertian Penanggalan, macam-macam penanggalan, 
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Sejarah Penanggalan, sistem perhitungan Penanggalan, penggertian 

zakat profesi, dasar hukum zakat profesi. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang penggunaan 

Kalender Syamsiah dalam Zakat, PNS/ ASN sebagai Profesi yang 

di zakati, landasan Baznas Kabupaten Kampar mengambil zakat 

profesi berdasarkan penanggalan Syamsiah 

BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan mengenai hasil 

penelitian dan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi Baznas 

Kabupaten Kampar 

 


