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BAB II 
 

 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
 

 

A.  Tujuan Penelitian 

 
Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui  model  implementasi  zakat  profesi  yang 

diaplikasikan LAZISMU berdasarkan otentifikasi Tarjih 

Muhammadiyah. 

2.   Untuk mengetahui aspek-aspek relevansi antara model implementasi 

zakat profesi di LAZISMU dengan perspektif Tarjih Muhammadiyah. 

3.   Untuk mengetahui adanya potensi terkait inkonsistensi antara praktik 

zakat profesi di LAZISMU dengan perspektif Tarjih Muhammadiyah. 

B.  Manfaat Penelitian 

 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  baik  secara 

teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut: 

1.   Kegunaan secara Teoritis 

 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Ekonomi islam. 

Khususnya   pada bidang zakat pada Lembaga Amil Zakat dan 

tentunya untuk menambah kajian filantropi islam. 

b.   Untuk mencoba menafsirkan implementasi konsep zakat profesi 

dalam perspektik Tarjih. 
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2.   Kegunaan secara Praktis 

 
a.   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang 

berarti khususnya bagi lembaga pengelola dan pengumpul zakat. 

b.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para 

praktisi perbankan syari’ah   Dosen dan akademisi pada studi 

perbankan syari’ah dan lembaga pengembang zakat. 

 

 
 

C.  Sistematika Pembahasan 
 

 
Sebagai  gambaran  pembahasan  yang  sistematis,  makapenulisan 

hasil penelitian ini akan disusun sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 
 

 

Bab ini berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah 
 

 

BAB II : TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
 

 

Bab ini berisi tentang tujuan dilakukannya penelitian dan kegunaan 

penelitian 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 
 

 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori 

yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. 

BAB IV : METODE PENELITIAN 
 

 

Berisi tentang pendekatan konsep, dan variabel penelitian, lokasi dan 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas, dan 

kredibilitas. 
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil 

penelitian diklasifikasikan sesuai dengan pendekatan yakni kualitatif, sifat 

penelitian, dan rumusan masalah atau fokus masalah. 

 

BAB VI : PENUTUP 
 

 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.Kesimpulan menyajikan 

secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan 

masalah penelitian.Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian 

mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait 

hasil penelitian yang bersangkutan. 

 

Saran diarahkan pada dua hal, yakni : 
 

 
1.   Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan 

perlu adanya penelitian lanjutan. 

2.   Saran untuk menentukan kebijakan di bidang yang terkait dengan 

masalah atau fokus penelitian. 


