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MOTTO 

  واقيمواالّصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعني 

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 
kamu bersama orang-orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah : 
43).1 

                                                 
1Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976. hlm. 16 
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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penerapan antara 
BAZDA Kabupaten Kendal dengan ketentuan dalam Islam terkait dengan 
distribusi zakat kepada mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil. Dalam 
penerapannya, BAZDA Kabupaten Kendal menjadikan panti asuhan sebagai 
mustahik zakat dari ibnu sabil yang mana tentunya praktek tersebut berbeda 
dengan konsep ibnu sabil dalam ajaran Islam. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan 
dari adanya persepsi dasar maupun landasan hukum yang digunakan oleh 
BAZDA Kabupaten Kendal dalam melakukan praktek tersebut. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi BAZDA 
Kabupaten Kendal tentang ibnu sabil dan Bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap persepsi dan alasan BAZDA Kabupaten Kendal tentang ibnu sabil? 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metodologi penelitian lapangan kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut: 
metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi BAZDA Kabupaten 
Kendal pada kenyataannya sama dengan pengertian dan batasan ibnu sabil dalam 
konteks hokum Islam, yakni ibnu sabil adalah seseorang atau kelompok orang 
yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk kemaksiatan. Penetapan 
panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil lebih didasarkan 
pada hasil voting atas usulan pendapat dari wakil Departemen Agama di BAZDA 
Kabupaten Kendal. Landasan dasar dimasukkannya ibnu sabil ke dalam mustahik 
zakat adalah adanya hujjah mengenai perluasan makna ibnu sabil dan adanya 
maksud untuk perluasan penerima (mustahik) zakat. Ditinjau dari koridor hokum 
Islam, penerapan panti asuhan sebagai mustahik zakat kurang sesuai dengan 
hokum Islam. Dalam konteks ijtihad untuk menentukan hokum tersebut, secara 
prosedural ijtihad, penetapan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok 
ibnu sabil telah memenuhi kriteria ijtihad dalam hukum Islam, khususnya terkait 
dengan tata urut penggunaan hujjah. Namun jika dikaji dalam konteks 
penggunaan hujjah, penetapan tersebut kurang tepat karena kurang mendalamnya 
analisa terhadap substansi dari sumber yang dijadikan hujjah sebagai pembanding 
praktek distribusi zakat kepada panti asuhan yang cenderung ditujukan untuk 
membantu pengasuh dalam mengelola dan memelihara penghuni panti asuhan dan 
bukan ditujukan langsung kepada penghuni panti asuhan yang mengakibatkan 
kecenderungan pada mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah daripada ibnu 
sabil. Sedangkan dalam konteks upaya pemerataan sebagai alasan BAZDA 
Kabupaten Kendal dimasukannya panti asuhan sebagai ibnu sabil tidak memenuhi 
fungsi BAZDA dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks media 
pembantu pemerintah dan kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni 
madlarat harus dihilangkan. 



 viii  

KATA PENGANTAR 
 

 

 

 ���ه ����ا ان وا��� هللا ا�ّ  ا�� � ان ا��� ا������ ربّ  � ا����
 ور����

 ّ���� ا��  �� ��� ! ����  � .#�� ا� أ$���� وا��#� آ�� و�
 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panti Asuhan 

Sebagai Mustahik Zakat Kelompok Ibnu Sabil Di Bazda Kabupaten Kendal”, 

disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Syari’ah IAIN 

Walisongo Semarang.  

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat 

berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku dekan fakultas Syari’ah, yang telah 

memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas. 

2. Drs M. Solek, M.A dan Dra. Hj. Nur Rosyidah, M.Ag selaku pembimbing 

I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan 
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meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing 

dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan 

skripsi. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang 

telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas 

syari’ah, dengan pelayanannya. 

4. Bapak dan Ibu beserta adik-adikku atas do’a restu dan pengorbanan baik 

secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas. 

5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril 

maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. 

 
Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat 

imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat. Amin… 
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