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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan secara lebih 

lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu istilah yang terdapat pada 

skripsi ini untuk menghindari kesalah pahaman ataupun kekeliruan 

dalam memaknai maksud dari judul skripsi tersebut. Sehingga 

perlu adanya penegasan judul untuk membatasi arti dari kalimat 

yang tertuang dalam proposal skripsi, dengan harapan akan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Peran Zakat Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Corona (Studi 

di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung 

Selatan)”. Istilah-istilah yang tertuang pada judul adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis ialah penyelidikan terhadap sesuatu kejadian 

(perbuatan) untuk memperoleh kenyataan yang tepat ataupun 

penguraian pokok perkara atas bagian-bagian ataupun ikatan 

antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan penafsiran yang 

tepat dengan uraian secara keseluruhan.1 

2. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.2 

3. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, 

yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan 

persyaratan tertentu. Kebutuhan jasmani, rohani dan sosial 

yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.3 

4. Masyarakat Miskin adalah orang yang standar tingkat hidup 

yang rendah atau adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

 
1 Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporrer (Jakarta: Modern 

English Press, 1999)., h. 62 
2 R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tanggerang: Karisma 

Publishing Group, 2009), h.348 
3 Didin Hafiddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2002), h.7 
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sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar 

kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan.4 

5. Corona adalah virus yang menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan 

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga 

penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang 

ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di 

Wuhan Cina, pada Desember 2019, dan menyebabkan penyakit 

Coronavirus Disease-2019 (covid-19).5 

6. Desa Jatimulyo adalah sebuah desa atau kampung yang 

terletak di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditegaskan 

kembali bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah 

suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk menganalisis tentang 

“Analisis Peran Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat 

Miskin Terdampak Corona (Studi di Desa Jatimulyo, 

Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan)”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan 

menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

 Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan 

berdasarkan fenomena di lapangan terjadi penambahan jumlah 

masyarakat miskin akibat dampak pandemi corona atau covid-

19. Kemiskinan ini akibat sebagian dari masyarakat yang 

kehilangan pekerjaan maupun terjadi penurunan jumlah 

pemasukan. 

 
4 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 326 
5 https://www.kemkes.go.id, pengertian virus corona (diakses tanggal 20 Oktober 

2020) 
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Sedangkan zakat menurut teori memiliki peran dalam 

menanggulangi kemiskinan. Hal ini yang menjadi alasan bagi 

peneliti untuk meneliti masalah ini dan menganalisis peran 

zakat dalam dalam peningkatan perekonomian masyarakat 

terdampak corona di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Alasan Subjektif 

   Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai 

permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang 

menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan 

penelitian. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin 

ilmu yang telah dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan dalam Islam 

adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk 

mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat, zakat 

sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi 

manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi 

perbedaan kelas dan ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh. 

Kemiskinan diperparah adanya pandemi virus corona atau covid-

19 yang berasal dari Provinsi Wuhan, China pada akhir tahun 2019 

membuat bencana non alam yang dampaknya begitu dahsyat. 

Corona virus disease 2019 atau disingkat Covid-19 adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh Sars-CoV-2, salah satu 

jenis korona virus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi corona 

virus 2019-2021.6 Tidak hanya mengakibatkan banyak masyarakat 

yang meninggal, pandemi ini juga mengakibatkan angka 

kemiskinan meningkat. Kemiskinan ini disebabkan karena 

sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan maupun karena 

pendapatan turun drastis karena turunnya jumlah produksi 

maupun lainnya. 

 
6 Eman Supriyatna, Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan 

Islam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 6, 2020, h. 4 
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Masyarakat yang terdampak pandemi ini hampir terjadi di 

seluruh daerah, salah satunya di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian masyarakat 

kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

omset penjualan di pasar yang menurun, hingga penghasilan 

pertanian yang kurang maksimal akibat tidak mampu membeli 

pupuk. Mayoritas penduduk Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan beragama Islam. Salah satu 

cara menanggulangi kemiskinan dalam Islam adalah adanya 

dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta 

kekayaan mereka yaitu berupa zakat Zakat sangat strategis dan 

berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta 

pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan 

kelas dan ketimpaan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan 

kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian.7 Zakat 

merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan oleh 

pemeluk Islam dan dapat dijadikan sebagai lokomotif 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah perlu 

memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan atasnya.8 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua 

dimensi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu dimensi 

vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal bermakna bahwa 

hubungan dengan Allah Swt., dan dimensi horizontal bermakna 

hubungan dengan manusia.9 

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi 

kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat 

konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan 

kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara 

menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan 

 
7 Ahmad Muhammad Al-Assal, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, 

(Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.126 
8 Nuruddin Ali Mhd, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22 
9 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum, 

(Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 139. 
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mereka menjadi miskin dan menderita. Allah SWT berfirman 

dalam Al-Qur’an: 

َفِة  
َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَها َوال

َ
ٰعِمِلْيَن َعل

ْ
َمٰسِكْيِن َوال

ْ
ُفَقَراِۤء َوال

ْ
َدٰقُت ِلل ۞ ِانََّما الصَّ

َوا  ِ اّٰلله َسِبْيِل  َوِفْي  ٰغِرِمْيَن 
ْ
َوال َقاِب  الر ِ َوِفى  ْوُبُهْم 

ُ
ِبْيِلۗ  ُقل السَّ ْبِن 

ُ َعِلْيٌم َحِكْيٌم  ۗ َواّٰلله ِ َن اّٰلله  ٦٠َفِرْيَضًة م ِ
Artinya: 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang 

yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 

para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang 

yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan 

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60) 

Menurut Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-

Qur'an, ayat ini menjelaskan sebuah kekhususan yang ditekankan 

oleh Allah SWT Pada sebagian manusia atas setiap harta yang 

telah dianugerahkan-Nya. Dalam harta tersebut terdapat 

kenikmatan yang tidak mutlak bagi pemiliknya. Karena 

bagaimanapun di dalam harta tersebut terdapat hak bagi 

segolongan orang yang membutuhkannya, lebih dari itu sebuah 

kenikmatan sudah seharusnya mendapatkan iringan rasa syukur. 

Perwujudan rasa syukur tersebut sudah pasti dengan jalan 

menginfakkannya, yakni mengeluarkan zakatnya sebagaimana 

mestinya.10 

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat 

juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, 

sesuai dengan firman Allah Surat At-taubah ayat 103: 

 
10 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī, Al-Jami’ li 

Ahkām al-Qur’ān, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah), 1976, Jilid IV, h. 167 
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ْيِهْمۗ ِانَّ  
َ
ِ َعل

 
ْيِهْم ِبَها َوَصل ِ

 
ُرُهْم َوُتزَك ْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطه ِ

َ
ُخْذ ِمْن ا

ُ َسِمْيعٌ  ُهْمۗ َواّٰلله
َّ
ٌن ل

َ
وَتَك َسك

ٰ
 ١٠٣َعِلْيٌم  َصل

Artinya: 

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan 

dan membersihkan mereka, zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan dan doakanlah mereka karena 

sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. 

At-Taubah: 103). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat dapat mensucikan 

dan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat 

serakah dan kikir, sebaliknya zakat mampu mendorong mereka 

untuk menderma dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang 

baik. Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah 

untuk membantu majunya perekonomian umat.11 

Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu 

menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang 

sifatnya konsumtif dan dengan memberikan modal yang sifatnya 

produktif, untuk diolah dan dikembangkan.12 Pengelolaan zakat 

secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang 

dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para 

mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta 

bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun 

masih kurang membantu dalam jangka panjang. Pengelolaan zakat 

secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan 

pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal 

kepada pengusaha lemah, pembinaan dengan memberikan 

 
11 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam III, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 

1999), h. 331 
12 M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Raja 

Grafindo, Persada), h.23 
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keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi 

bagi yang memiliki ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain-lain, 

sehingga dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik. 

Zakat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan masih dikelola secara tradisional 

yakni di masjid-masjid. Para amil zakat menggunakan dua fungsi 

yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dana berupa 

dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Sedangkan penyaluran 

dana tersebut menggunakan beberapa program seperti distribusi 

zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang 

diberikan khusus pada mustahiq atau penerima zakat tertentu. 

Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahiq yaitu 

masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-

benar membutuhkan, termasuk membutuhkan bantuan modal 

usaha karena usahanya sempat bangkrut selama pandemi covid-

19. Selain itu, syarat lainnya adalah mustahik yang mempunyai 

tekat yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang 

baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta 

mau dibina oleh amil zakat.13  

Zakat di Desa Jatimulyo belum berjalan dan berperan 

secara maksimal karena ada beberapa yang menjadi kendala yakni 

minimnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman amil dan 

mustahiq terhadap pemanfaatan zakat sehingga mendorong amil 

belum maksimal dalam mengelolanya serta kebanyakan mustahiq 

masih memanfaatkan zakat secara konsumtif. Akibatnya, zakat 

belum berperan dengan baik dalam meningkatkan perekonomian 

warga terdampak corona.   

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Analisis Peran Zakat Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Wabah 

Corona (Studi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan)”. 

 

 
13 Agus Susanto, Amil Zakat, Wawancara dengan Penulis di Jatimulyo, Lampung 

Selatan, Tanggal, 20 Oktober 2020 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya 

pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya 

meneliti peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan 

masyarakat miskin terdampak corona di Desa Jatimulyo, 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat 

di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan? 

2. Bagaimana Analisis Ekonomi Islam Terhadap Peran Zakat 

Bagi Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Corona di 

Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan? 

F.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengelolaan dan 

Pendistribusian Zakat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Untuk Mengetahui Analisis Ekonomi Islam Terhadap Peran 

Zakat Bagi Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak 

Corona di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan. 

G. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa: 

1. Manfaat teoritis 

  Sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan 

pengelolaan zakat di tengah pandemi corona. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan 

sumber referensi tambahan untuk memperluas keilmuan, 

kemungkinan dapat dijadikan sebagai acuan langkah yang 

akan diambil oleh peneliti selanjutnya. 

b. Bagi penulis, secara praktis penelitian ini dimaksudkan 

sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung. 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya ialah untuk 

mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti 

dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran 

awal. Penulis antara lain menelaah karya tulis yang berupa tesis dan 

jurnal yang telah dibuat oleh mahasiswa sebagai berikut: 

1. Erika Sisnalda (2018) 

Berdasarkan Tesis berjudul “Analisis Efektifitas 

Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat 

Indonesia YBM BRI Provinsi Lampung)”.14  Tesis ini 

membahas bahwa teknik pelaksanaan dan pemberdayaan zakat 

profesi di YBM BRI dilakukan dengan cara menjadikan Pondok 

Pesantren sebagai pusat pemberdayaan. YBM-BRI sampai saat 

ini telah diberdayakan kepada 53 pondok pesantren untuk seluruh 

wilayah Indonesia. 

 

2. Zaki ‘Ulya (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Zaki dan dimuat di Jurnal 

Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung, Vol 12, No 1, tahun 2015, 

dengan judul “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan 

Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. 

 
14 Erika Sisnalda, “Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia 

YBM BRI Provinsi Lampung)”, tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018. 
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Penelitian ini terfokus pada kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan zakat pada umumnya ada pada mekanisme 

pendistribusian zakat. Dimana zakat berdasarkan beberapa 

peraturan perundangan menempatkan sebagai PAD sehingga 

dalam penarikan dana zakat dari akuntan daerah sangat 

birokratis. Akibatnya pendistribusian zakat pun menjadi 

terhambat, dan hak ekonomi rakyat belum dapat terpenuhi secara 

optimal.15 

3. Susiadi (2020) 

Berdasarkan Jurnal ASAS tahun 2020 yang ditulis oleh 

Susiadi, UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengelolaan 

Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada 

Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil 

Zakat Masjid dan Musholla Se-Bandar Lampung)”. Jurnal 

ini membahas bahwa untuk memaksimalkan peran dan fungsi 

lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik 

mungkin, harus akuntabel, yaitu amanah terhadap kepercayaan 

yang diberikan oleh muzakki dan juga amanah dalam 

mendistribusikannya kepada mustahiq, dalam arti tepat sasaran 

dan tepat guna, termasuk Lembaga Lembaga Amil Zakat yang 

dikelola oleh seluruh masjid dan mushalla di Bandar Lampung.16 

   Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat diketahui belum 

ada yang membahas tentang Analisis Peran Zakat Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Miskin Terdampak Wabah Corona. Jadi 

dapat dipahami bahwa penelitian ini sangatlah berbeda dengan 

penelitian yang telah dipaparkan di atas. Ditambah lagi wabah virus 

covid-19 masih sangat baru dan belum ditemukan ada skripsi yang 

membahas mengenai masalah tersebut, khususnya tentang peran 

zakat di masa pandemi. 

 
15 Zaki ‘Ulya, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung, 

Vol 12, No 1, (2015) 
16 Susiadi, “Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya 

Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan 

Musholla Se-Bandar Lampung)”, Jurnal ASAS, UIN Raden Intan Lampung, Vol 12, 

No 01 (2020) 
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I. Kerangka Fikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                = Secara langsung 

    = Secara tidak langsung 

J. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu pada ciri-ciri keilmuan yaitu 

rasional dan sistematik.17 Kemudian untuk mendapatkan data yang 

jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

      Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

dimana yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiyah 

atau pada konteks dari suatu keutuhan. Penelitian ini juga 

merupakan penelitian lapangan (Field Research)18 adalah 

metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang 

berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian 

mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah 

berkecambuk sebagi bentuk gejala sosial. Hakikatnya 

penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 6. 
18 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7 (Bandung: 

Mandar Maju, 1996), h. 81. 
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lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan 

dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di 

Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan.  

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang. Penelitian 

deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan 

data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan 

dan status hukum dari pokok masalah judul. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer Data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, ada dua metode yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data primer yaitu: metode survey dan 

metode berupa data jawaban responden dari kuisioner yang 

diberikan.19 Dalam penelitian ini menggunakan data yang 

bersumber dari lokasi penelitian, diperoleh melalui 

wawancara dan kuesioner serta terjun langsung kepada 

masyarakat miskin Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data atau informasi yang 

diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang 

bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data 

kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan 

 
19 Nur Sindriyanto, Bambang Supono, Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta: 

BPFE, 1999), h. 146-147. 



13 

 

  

 

lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. 

Dengan kata lain data sekunder yang dipakai adalah 

beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan, antara lain Al-Qur’an, Hadist, Kitab-kitab Fiqih, 

kajian-kajian yang mengenai Hukum perikatan dalam islam, 

perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur 

lainnya yang mendukung.20 Misalnya berasal dari buku-

buku, dokumen, hasil penelitian terdahulu. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a.   Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.21 Populasi 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah warga miskin 

Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan sebanyak 918 orang. Penulis berupaya 

menggali informasi dengan jumlah populasi sebanyak 918 

orang.                                

Tabel 1.1 

Data Penerima Bantuan 

No. Jenis Bantuan 
Jumlah 

Penerima 

1. BLT-DD Desa Jatimulyo 180 

2. BLT APBD 142 

3. Program Keluarga Harapan (PKH) 596 

Jumlah 918 

Sumber: Dokumentasi Desa Jatimulyo 2020 dan UPPKH 

Jatimulyo 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristrik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

 
20 Ibid, h. 148. 
21 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010). h. 79. 
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populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus benar-benar representatif (mewakili).22 Sampel pada 

penelitian ini penulis mencari dari masyarakat pada Desa 

Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan dengan menggunakan Teknik Purpose Sampling 

yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri atau 

sifat yang diperkirakan mempunyai sesuai dengan sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.23  

Dalam menetapkan besaran sampel dalam 

penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang 

dikemukakan oleh Slovin dan Husein Umar adalah 

sebagai berikut:24 

n  = Jumlah sampel yang dicari 

N = Ukuran populasi, dimana populasi masyarakat miskin 

Desa Jatimulyo sebanyak 918 Kepala Keluarga 

e = Nilai presisi/ketetapan presentase tingkat kesalahan 

dengan catatan pada umumnya digunakan 1% atau 

0,01, 5% atau 0,05, 10% atau 0,1. (e) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 10% (karena 

sudah cukup untuk memenuhi sampel yang 

dibutuhkan). 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒²
 

Jadi sampel yang dicari adalah: 

 
22 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011) h. 3 
23 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 53. 
24 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama), h. 146. 
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n = 
918

1+(918 𝑥 0,12)
 

= 90.1768 

  Dari hasil yang didapat diatas, maka sampel 

minimal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

91 orang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Tekhnik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.25 Observasi dilakukan dengan 

pengamatan sistematis mengenai fenomena sosial, 

kemudian dilakukan pencatatan. Observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial. Untuk mengetahui mekanisme 

dan pendistribusian di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan untuk kemudian 

menganalisanya menurut pandangan Ekonomi Islam. 

b. Wawancara (Interview) 

  Metode wawancara adalah cara yang digunakan 

untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari 

responden.26 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti. Wawancara ditunjukkan kepada penerima zakat 

 
25 Moh. Pabandu Tika, Metode Riset Bisnis (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 

203. 
26 Koentjadiningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1977). 
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dan amil zakat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Metode Kuesioner 

Kuesioner disebut juga dengan angket atau self 

administrated questioner adalah Teknik pengumpulan 

data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan 

pada responden untuk di isi.27 Berdasarkan penyampaian 

kuesioner dapat dibedakan dalam bentuk langsung dan 

tidak langsung, yang pengertiannya sebagai berikut: 

1) Kuesioner pertanyaan terbuka (opened end items) 

adalah suatu kuesioner di dalam pertanyaan-

pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban 

sehingga responden data bebas/terbuka luas untuk 

menjawab sesuai dengan pendapat atau pandangan 

dan pengetahuannya. 

2) Kuesioner pertanyaan tertutup (closed end items) 

adalah suatu kuesioner dimana pertanyaan-

pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban 

pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah 

satu dari jawaban yang telah disediakan. 

Bentuk kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup 

dimana responden disilahkan memilih alternatif jawaban 

dalam bentuk pilihan table berisi pilihan yaitu SS (sangat 

setuju), S (Setuju), TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak 

setuju) tentang analisis peran zakat terhadap 

perekonomian warga miskin terdampak wabah corona 

studi pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan. 

d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

 
27 Sugiyono, Op.Cit. h. 142. 
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sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.28 Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen.29  

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang diamati.30 Metode penelitian kualitatif 

dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan 

analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak 

berbentuk angka-angka.  

Setelah berbagai data terkumpul maka untuk 

menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik 

untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait 

dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan 

tentang peran zakat terhadap perekonomian masyarakat 

miskin terdampak corona di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

K. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan penelitian yang berjudul Analisis 

Peran Zakat Terhadap Perkonomian Warga Miskin Terdampak 

Wabah Corona (Studi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan). Disusun dalam bentuk berikut ini: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari sampul 

depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, pernyataan 

orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, 

 
28 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158. 
29 Husaini Usman, Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2003), h. 73. 
30 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017), h. 49. 
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riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Substansi (Inti) 

BAB I    PENDAHULUAN  

Bab ini berisi penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka fikir, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II           LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berhubungan 

dengan variabel penelitian dan diambil dari 

beberapa kutipan (buku, jurnal, karya ilmiah 

lainnya, beserta Al-Qur’an dan Hadits) yang 

berupa pengertian, definisi, tujuan, hikmah, 

syarat, faktor-faktor, indikator dan lain 

sebagainya.  

BAB III          METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

wilayah penelitian dan penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai deskripsi 

data dan pembahasan hasil penelitian dan 

analisis. 

BAB V           PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti beserta rekomendasi.  

3. Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan tugas 

akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian beserta lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Analisis Peran Zakat Terhadap Perekonomian 

Masyarakat Miskin Terdampak Wabah Corona di Desa 

Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung 

Selatan dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Penerimaan zakat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan masih 

menggunakan metode tradisional. Pendistribusian 

sudah dilakukan secara garis besar sudah merata, tetapi 

masih adanya sebagian ketidak pemerataan 

pendistribusiannya dikarenakan pendataan penduduk 

yang baru pindah di Jatimulyo. Belum ada pengelolaan 

zakat untuk saat ini di Desa Jatimulyo dikarenakan 

zakat yang dikumpulkan khususnya zakat fitrah 

langsung dibagikan kepada mustahik. Dan dihimpun 

oleh Amil Masjid atau Musholla. Untuk zakat mal, 

kesadaran untuk membayar zakat ini sangatlah minim, 

banyak faktor yang mempengaruhi seperti keawaman 

akan zakat maal, kurangnya sosialisasi dari dinas 

terkait atau pemuka agama setempat. 

2. Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki 

peranan yaitu Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) 

sesama Muslim dan manusia pada umumnya, 

mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya 

keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, 

membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud 

(kecemburuan sosial) dari hati orang- orang miskin, 

bentuk kegotong- royongan dan tolong menolong 

dalam kebaikan dan taqwa serta zakat sebagai 

instrument pengentasan kemiskinan. Peranan zakat 
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belum sepenuhnya berpengaruh di Desa Jatimulyo, 

dikarenakan zakat yang diterima khususnya zakat maal 

belum maksimal dalam penerimaannya. Kurangnya 

kesadaran dan tingkat keawaman yang masih tinggi 

menyebabkan hal itu terjadi. Untuk pemanfaatannya, 

bagi yang menerima zakat maal, dana yang diterima 

dimanfaatkan untuk menambah modal usaha atau untuk 

merintis usaha kecil sekelas usaha mikro. Seperti usaha 

kelontongan, sembako rumah tangga atau minuman 

ringan serta minuman lainnya.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut 

diatas, mengenai analisis peran zakat terhadap 

perekonomian masyarakat miskin terdampak wabah 

corona di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan kiranya dapat dikemukakan 

rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi tempat penelitian, banyak mendapat hal baru yang 

dapat memperbaiki peranan zakat terhadap 

perekonomian warga miskin. Hal itu terangkum 

rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: 

a. Seharusnya pemberdayaan dan pengelolaan zakat di 

Desa Jatimulyo harus diadakan sehingga dengan 

adanya hal itu, setidaknya masyarakat miskin dapat 

merasakan manfaat langsung dari zakat. Zakat yang 

dimaksud adalah zakat maal yang diberdayakan 

untuk zakat produktif sehingga mereka memiliki 

potensi dan modal untuk mengembangkan atau 

membuka usaha. 

b. Pemerintah Desa Jatimulyo seharusnya memberikan 

sosialiasi dan membentuk badan pengelolaan zakat 

yang bersinergi dengan Badan terkait tentang zakat 

untuk mensosialisasikan kewajiban membayar zakat. 

Dalam hal ini adalah zakat maal yang masih 
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minimnya penerimaan dan kesadaran dalam 

membayar zakat itu. 

2. Untuk penelitian selanjutnya 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang 

analisis peran zakat terhadap perekonomian warga 

miskin adalah: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji 

lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait 

dengan peran zakat maupun perekonomian agar hasil 

penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap 

lagi. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih 

mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, 

pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga 

penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 

Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula 

dengan wawancara dengan sumber yang kompeten 

dalam kajian peran zakat dan perkonomian. 


