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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut istilah syar’i, harta diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang 

legal menurut hukum syara’ (hukum Islam) seperti 

jual-beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau 

pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

seluruh apa pun yang digunakan oleh manusia dalam 

kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, 

kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, 

hasil perkebunan hasil perikanan-kelautan, dan 

pakaian termasuk dalam katagori al-amwa>l, atau harta 

kekayaan.1 

Istilah ma>l atau harta digunakan oleh para 

fuqaha> salaf dalam pengertian yang sempit. Istilah ma>l 

hanya diterapkan pada objek-objek yang tampak, yaitu 

barang yang memenuhi kebutuhan jasmani dan nyata. 

                                                           
1    M. Sholahudin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), 40. 
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Hasil yang akan datang atau manfaat yang dapat 

menjadi subjek kepemilikan misalnya tidak disebut 

ma>l. Menurut para ulama terdapat empat ciri harta, 

yaitu harus memiliki nilai, harus merupakan barang 

yang boleh dimanfaatkan, harus dimiliki, dan bisa 

disimpan. Hal-hal yang bebas dipakai, seperti cahaya 

dan udara tidak dapat dipandang sebagai harta.2 

Harta dalam pandangan Islam menempati 

kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan 

harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok 

dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara (al-

dharuriyah al-khamsah). Al-d}aruriyah al-khamsah 

secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, 

keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menempati 

urutan kelima dari semua aspek al-d}aruriyah al-

khamsah ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen 

dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya.3 

Perkembangan ekonomi Islam telah 

menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi masa 

                                                           
2    Fathurahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan    

Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 173. 
3    Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas 

Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 42. 
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depan. Hal ini ditandai dengan semakin banyak dan 

maraknya kajian akademis serta bermunculannya 

lembaga perekonomian Islam. Begitu pula gerakan 

sosial untuk meningkatkan filantropi masyarakat yang 

berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang menjadi 

bagian penting dalam keuangan publik Islam, sehingga 

diperlukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut. 

Fokus studi keuangan (finance) adalah kekayaan atau 

kepemilikan dalam arti umum, misalnya barang modal 

(capital assets). Sedang keuangan publik (public 

finance) fokusnya lebih khusus yaitu mengenai 

pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, 

fokusnya adalah kekayaan publik, yaitu kekayaan atau 

hak milik yang dikelola oleh pemerintah untuk 

kepentingan rakyat. 

Abu Ubayd membagi kekayaan publik menjadi 

dua kategori, yaitu: pertama, ma>l mutaqawwam, 

merupakan harta untuk kaum nonmuslim yang terdiri 

dari minuman anggur, babi, dan lain-lain. Sebagai 

sumber dari pendapatan publik, pemerintah hanya 

dapat menerima ma>l mutaqawwam sesuai dengan 

ajaran Islam. Oleh sebab itu, untuk pembayaran objek 
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pajaknya, seorang nonmuslim harus menukarkan 

dengan uang tunai. Kedua, ma>l ghayr mutaqawwam, 

merupakan harta untuk kaum muslim yang berasal dari 

harta yang halal. Harta kaum muslimin tidak dianggap 

sebagai harta publik (amwa>l) dalam wilayah 

pemerintahan Islam. Oleh sebab itu, harta jenis ini 

tidak bisa dipungut pajaknya.4 

Mengenai harta yang hanya dikhususkan 

kepada Rasulullah dan orang lain tidak ada hak 

atasnya, Abu Ubayd membagi jenis harta tersebut pada 

tiga macam, yaitu: Jenis pertama, harta yang telah 

Allah limpahkan kepada Rasul-Nya dari kaum 

musyrikin, yaitu harta harta yang tidak diraih oleh 

kaum muslimin dengan cara menggunakan kuda dan 

pasukan, seperti fadak dan harta kekayaan Bani 

Nadhir. Sebab mereka telah melakukan perjanjian 

damai dengan Rasulullah atas tanah dan kekayaan 

mereka tanpa ada peperangan dan perlawanan dari 

mereka serta tidak ada kesusuhan dan jerih payah 

kaum muslimin ketika menghadapi mereka. Jenis 

                                                           
4   Nurul Huda et. al, Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis 

dan Sejarah (Jakarta: Kencana,  2012), 78. 
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kedua, asl-shafi, yaitu harta yang telah dipilih untuk 

dijadikan sebagai hak kepemilikan Rasulullah dari 

setiap ghani>mah yang diraih oleh pasukan kaum 

muslimin sebelum harta ghani>mah itu dibagikan 

kepada kaum muslimin. Jenis ketiga, seperlima harta 

ghani>mah, yaitu harta ghani>mah yang sudah 

dibagikan kepada orang yang berhak dan setelah 

dibagi seperlima.5  

Pemikiran Abu Ubayd mengenai hubungan 

antara rakyat (warga negara) dan negara demi 

stabilitas kesejahteraan rakyat dan negara selain 

masalah administrasi keuangan publik yang terdapat 

dalam kita>b al-Amwa>l, Abu Ubayd juga berbicara 

mengenai hukum pertanahan. Dimana hukum 

pertanahan ini mulai dibicarakan setelah masa hijrah 

ke Madinah, karena perkembangan Islam yang cukup 

pesat dari masa Rasulullah sampai Khulafaurrasyidin 

ketika perluasan wilayah dalam dunia Islam, maka 

menuntut suatu permasalahan baru dalam hukum 

Islam berkaitan dengan hukum tanah yang berada pada 

                                                           

5   Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, Al-Amwa>l (Beirut: Dar al-Fikr, 

1988), 14. 
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wilayah taklukan tersebut. Untuk menyelesaikan hal 

tersebut menuntut pengaturan yang baru dan lebih 

baik. Mengenai permasalahan wilayah taklukan, 

rujukan utama para ulama adalah sejak zaman 

Rasulullah dengan menjadikan tanah Khaibar sebagai 

tanah Kharaj, hal ini merupakan tonggak utama 

pengaturan tanah dalam negara Islam untuk 

kepentingan publik.6 

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat 

yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur’an 

dan hadis, menurut sebagian ulama pada dasarnya ada 

empat jenis, yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, 

binatang ternak, emas dan perak, serta harta 

perdagangan. Pada masa Rasulullah kelompok harta 

yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada 

emas dan perak, tumbuh-tumbuhan tertentu seperti 

gandum, jelai, kurma, dan anggur, binatang ternak 

tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta, 

harta perdagangan (tija>rah), dan harta kekayaan yang 

ditemukan dalam perut bumi (rikaz). Adapun menurut 

                                                           
6   Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik 

Hingga Kontemporer (Depok: Gramata Publishing, 2010), 151. 



7 
 

 
 

ulama yang lain menyatakan bahwa harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya adalah nuqu>d (emas dan perak), 

barang tambang dan temuan, harta perdagangan, 

tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak.7 

Pada masa awal berkembangnya pengetahuan 

dan peradaban Islam Arab, ditemukan bidang kajian 

harta dan perpajakan. Hal tersebut ditelusuri oleh Ibnu 

Nadm (438 H/1047 M) di dalam bukunya al-Fahrasat, 

dia menyebutkan beberapa pengarang dan karya yang 

telah ditulis dalam bidang tersebut, di antaranya 

Hafshawaihi, dia telah mengarang buku pertama dalam 

masalah perpajakan yaitu kitab al-Kharaj, Ibnu al-

Madai’ini, Ali bin Abdullah bin Ja’far as-Sa’di (161-

234 H/777-849 M) pengarang kitab Amwal al-Nabi. 

Apabila buku-buku tersebut telah lenyap dalam 

khazanah peradaban Islam sebagaimana buku-buku 

klasik lainya, namun satu hal yang perlu diingat bahwa 

pada masa tersebut kajian mengenai harta, perpajakan, 

dan perekonomian mendapat tempat dalam khazanah 

pengetahuan dan peradaban Islam tempo dulu. 

                                                           
7    Huda et. al, Keuangan Publik, 105. 
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Adapun buku-buku khazanah peradaban klasik 

yang masih ada pada masa sekarang ini yang dapat 

ditemukan  di antaranya: Risa>lah al-S}ah}a>bah, karya 

Abdullah Ibnu Muqaffa’ (109-145 H), buku ini ditulis 

untuk diajukan kepada khalifah Abbasiyah Abu Ja’far 

al-Manshur yang membahas mengenai peraturan dan 

manajemen kepegawaian kekhalifahan,  Kita>b al-

Kharaj, karya Abu Yusuf (113-182 H) yang telah 

ditulis dan ditujukan kepada khalifah Abbasiyah 

Harun ar-Rasyid (170-193 H). Buku ini diperkirakan 

penulisannya pada tahun 170 dan 171 H. Buku ini 

merupakan jawaban Abu Yusuf atas 26 pertanyaan 

yang diajukan oleh khalifah Harun ar-Rasyid, Kita>b 

al-Kharaj karya Yahya bin Adam al-Quraisyi (140-203 

H), Kita>b al-Amwa>l, karya Abu Ahmad bin 

Zanjawaihi (180-251 H). Materi-materi karya tersebut 

senantiasa mengalami perkembangan kemajuan 

sepanjang sejarah peradaban Islam dengan pena-pena 

para ulama dan ilmuwan dalam berbagai madzhab 

fiqih dan aliran pemikiran di dalam warisan khazanah 

klasik Arab Islam. 
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Adapun buku Risalah al-Shahabah, karya 

Abdullah ibnu Muqaffa’ merupakan suatu kajian 

tentang kebijakan dan manajemen keuangan. Bahasan 

buku ini juga membahas mengenai kebijakan dan 

manajemen keuangan para pembantu dekat khalifah. 

Buku Kita>b al-Kharaj karya Yahya bin Adam al-

Quraisyi, ia hidup semasa Abu Ubayd al-Qasim bin 

Salam. Walaupun dia mempunyai kecenderungan dan 

orientasi mengarang mengenai hadis-hadis kebijakan 

keuangan, namun buku ini hanya mengkaji batasan 

tertentu dalam bidang keuangan. 

Kitab Abu Ubayd mempunyai keistimewaan 

yang tersendiri dalam bidangnya, di antaranya, kita>b 

al-Amwa>l banyak mengkaji ayat, hadis, atsar, dan 

aplikasi keuangan dalam lingkup syariat dan negara 

Islam, juga membahas dan mendokumentasikan 

berbagai hasil ijtihad para pemikir madzhab fiqih yang 

berhubungan dengan kajian ekonomi dan keuangan, 

kepakaran dan keahlian Abu Ubayd dalam bidang ilmu 

fiqih tampak begitu jelas. Oleh karena itu dapat dilihat 

pengetahuannya tentang madzhab-madzhab ahli fiqih, 

seperti Sofyan bin ‘Uyaynah, Malik bin Anas, ulama 
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Hijaz, Abu Hanifah an-Nu’man, ulama Irak, al-Awzai, 

Abdurrahman bin Amr, al-Laits bin Sa’ad, dan lainnya 

dari kalangan para imam madzhab fiqih.  

Hal ini dapat ditemukan ketika dia memberikan 

penjelasan mengenai perkataan dan pendapat para 

sahabat yang telah memberikan dasar pendapat dan 

pemikiran yang berhubungan dengan kajian ekonomi 

dan keuangan. Dia juga telah memberikan kritik dan 

perbandingan di antara madzhab para fuqaha>’. Oleh 

karena itu, dia merupakan tokoh besar yang bukan 

sebatas perawi hadis dan ahli hadis. Demikianlah 

penjelasan mengenai posisi kita>b al-Amwa>l karya Abu 

Ubayd al-Qasim bin Salam di antara karya-karya 

lainnya yang sejenis dalam bidang kajian keuangan, 

perekonomian dan perpajakan dalam warisan 

khazanah pengetahuan Islam.8 

Karya-karya para ulama ahli hukum Islam pada 

masa awal (fuqaha>’) dan ahli hadis, yang beberapa di 

antaranya secara langsung membahas tentang dimensi 

sejarah ekonomi Islam, kurang mendapat perhatian 

dalam diskusi-diskusi kontemporer. Salah satu di 

                                                           
8    Abu Ubayd, 21-25. 
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antaranya adalah kitab al-Amwa>l yang menurut sebuah 

survei literatur telah gagal menarik perhatian para 

ekonom. Padahal pada kenyataannya, karya magnum 

opus Abu Ubayd merupakan kopendium mengenai 

keuangan publik, yang sangat pantas untuk 

disejajarkan buku-buku terbaik tentang ekonomi Islam 

lainnya. Sayangnya, akibat dari eksepsi sebuah artikel 

ringkas yang ditulis oleh Jengis Kalleck, kitab yang 

telah ditulis hampir 1200 tahun yang lalu itu belum 

mendapat perhatian selayaknya.9 

Abu Ubayd adalah seorang yang ringan tangan 

dalam urusan agama, ilmu, dan seorang yang berilmu 

rabbani. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu Islam 

mulai dari al-Qur’an, fiqih, sejarah, bahasa Arab 

sampai hadis.10 Abu Ubayd merupakan seorang ahli 

hadis (muh}addit}h) dan ahli fiqih (fuqah>a’) terkemuka 

di masa hidupnya. Selama menjabat qa>d}i> di Tarsus, ia 

sering menangani berbagai kasus pertanahan dan 

                                                           
9  Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan 

Pajak, ter. Tim   Penerjemah STIS Jogja (Yogyakarta: Pusat Studi 

Zakat, 2004), 1. 
10 Ahmad Farid, Enam Puluh Biografi Ulama Salaf, ter. Masturi 

Ilham dan Asmu’i Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 

393. 
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perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat 

baik. Alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-

kata dari bahasa Persia ke bahasa Arab juga 

menunjukkan bahwa Abu Ubayd sedikit-banyak 

menguasai bahasa tersebut.11 

Meskipun Abu Ubayd termasuk ulama ahli 

hadis dan fiqih, namun Abu Ubayd mampu menulis 

sebuah karya yang membahas tentang dimensi 

ekonomi Islam, khususnya mengenai keuangan publik. 

Karya ini diberi judul al-Amwa>l.  

Dari latar belakang di atas peneliti 

berkeinginan untuk melakukan studi tentang kitab al-

Amwa>l karya Abu Ubayd dengan tujuan 

mendeskripsikan kita>b al-Amwa>l dan juga 

menjelaskan sebagian isi kitab al-Amwa>l dengan judul 

“Pemikiran Abu Ubayd Tentang Harta (Studi Kritis 

Atas Kitab al-Amwa>l)”. 

 

 

 

                                                           
11 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam      

(Jakarta: Rajawali Pers,     2010), 265.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep Abu Ubayd tentang sumber 

penerimaan keuangan publik? 

2. Bagaimana konsep Abu Ubayd tentang hak 

kepemilikan tanah? 

3. Bagaimana konsep Abu Ubayd tentang harta yang 

wajib dizakati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka 

tujuan utama dari penelitian ini adalah  

1. Mendapatkan gambaran tentang konsep Abu Ubayd 

mengenai sumber penerimaan keuangan publik. 

2. Mendapatkan gambaran mengenai konsep 

pemikiran Abu Ubayd tentang hak kepemilikan 

tanah.  

3. Mendapatkan gambaran tentang konsep Abu Ubayd 

mengenai berbagai macam harta yang wajib 

dizakati. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara keilmuan hasil penelitian ini dapat 

memperkaya khazanah ilmu ekonomi syariah 

khususnya berkaitan dengan sumber penerimaan 

keuangan publik dalam pemerintahan Islam, konsep 

tentang hak kepemilikan tanah, serta konsep 

tentang harta yang wajib dizakati. 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut tentang 

sumber penerimaan keuangan publik dalam 

pemerintahan Islam, konsep tentang hak 

kepemilikan tanah, serta konsep tentang harta yang 

wajib dizakati.  

 

E. Kajian Terdahulu 

Penting pula untuk disebutkan bahwa ada 

beberapa studi yang menggunakan kita>b al-Amwa>l 

Abu Ubayd sebagai referensi utama atau sebagai 
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sumber perbandingan bagi karya lain. Salah satunya 

adalah Tuan Tanah dan Petani Pada Masa Awal Islam 

yang ditulis oleh Ziaul Haque, dan yang lainnya adalah 

kita>b fiqh al-Zaka>t yang dikarang oleh Yusuf al-

Qaradhawi. Namun, masing-masing dari dua studi itu, 

lebih menekankan salah satu strukturnya tanpa 

memberikan perhatian yang cukup pada struktur yang 

lain.  

Karya Ziaul Haque misalnya, lebih 

menggunakan materi-materi mengenai fa’i dari kita>b 

al-Amwa>l dan hampir tidak ada indikasinya yang 

menunjukkan digunakannya referensi bagian zakat 

dari karya Abu Ubayd. Dalam cara yang sama, kita>b 

Fiqh al-Zaka>t, sebagaimana yang ditunjukkan oleh 

judulnya, lebih banyak merujuk pada materi-materi 

mengenai zakat dari kita>b al-Amwa>l dan sangat sedikit 

merujuk pada pembahasan tentang fa’i. Peneliti lain 

yang menggunakan kita>b al-Amwa>l Abu Ubayd 

sebagai rujukan utama yaitu Ugi Sugiharto yang 

berjudul Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat 

dan Pajak, buku ini merupakan sebuah studi yang 

mencoba menganalisis kita>b al-Amwa>l karangan Abu 
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Ubayd sebagai sebuah diskursus awal mengenai 

keuangan publik Islam.12  

Peneltian lain yang berkaitan dengan masalah 

harta yaitu Keuangan Publik Islami: Pendekatan 

Teoritis dan Sejarah karya Nurul Huda et. al. Buku ini 

secara umum menguraikan tentang keuangan publik, 

sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolan 

keuangan publik, peran ekonomi zakat dan nonzakat 

sebagai sumber penerimaan negara (tinjauan sejarah 

dan kekinian), esensi distribusi keuangan zakat dan 

nonzakat, kebijakan fiskal dalam anggaran belanja, 

kebijakan utang perspektif ekonomi Islam, institusi 

keuangan publik dalam ekonomi Islam, isu 

kontemporer dan keuangan publik islam, dan ditutup 

dengan sedikit aplikasi kasus fiscal policy di negara 

Middle East. 

Penulis akan mendeskripsikan sebagian isi dari 

kita>b al-Amwa>l Abu Ubayd tentang sumber 

penerimaan keuangan publik, konsep kepemilikan 

tanah dalam pemerintahan Islam, serta konsep tentang 

harta yang wajib dizakati. 

                                                           
12 Ibid., 19-20. 
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 F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif dan 

merupakan penelitian pustaka, yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk 

menghimpun dan menganalisis data yang 

bersumber dari perpustakaan seperti majalah-

majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, 

kisah-kisah, dokumen-dokumen dari materi-materi 

perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber 

rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.13 

Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan 

Taylor adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku 

yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan 

individu secara holistic (utuh). Secara harfiah, 

sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

                                                           
13 Abdurrahman Fathooni, Metodologi Penelitian dan Tehnik 

Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 47-48. 
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diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, 

perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya 

yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti 

sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai, 

atau makna yang terdapat di balik fakta.14 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memahami objek yang diteliti secara mendalam. 

Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif bertujuan untuk membangun ideografis 

dari body of knowledge sehingga cenderung 

dilakukan tidak untuk menemukan hukum-hukum 

dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan 

untuk membuat penjelasan mendalam (ekstrapolasi) 

atas objek tersebut.15 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas 

dua macam yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer, yakni fuqaha>’ yang 

mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk 

                                                           
14   Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 82. 
15   Ibid., 86. 
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tulisan dapat ditemukan dalam karya tulis yang 

bersangkutan, baik berupa buku maupun bentuk 

lainnya (manuskrip, jurnal, makalah, website). 

Dalam penelitian ini sumber primernya adalah kita>b 

al-Amwa>l karya Abu Ubayd. Sedangkan sumber 

sekunder, yakni bahan pustaka yang merujuk atau 

yang mengutip kepada sumber primer. Selain itu 

berupa komentar atau ringkasan atas matan sumber 

primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder yang 

relevan dengan penelitian ini di antaranya, Sejarah 

Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik 

Hingga Kontemporer, Jejak Langkah Sejarah 

Pemikiran Ekonomi Islam, Biografi Ulama Salaf, 

Hukum Zakat, Keuangan Publik Islam: 

Reinterpretasi Zakat dan Pajak: Studi Kita>b al-

Amwa>l Abu Ubayd, Doktrin Ekonomi Islam 

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Pajak Menurut 

Syariah, Keuangan Publik Islami: Pendekatan 

Teoritis dan Sejarah. 
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3. Tehnik Pengolahan Data 

Mengolah data adalah proses persiapan 

sebelum melakukan analisis data, yaitu melakukan 

hal berikut:  

a) Mengorganisasi data 

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-

ulang data yang ada sehingga Peneliti dapat 

menemukan data yang sesuai dengan 

penelitiannya dan membuang data yang tidak 

sesuai.16 

b) Editing 

Proses editing merupakan proses di mana 

Peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, 

konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah 

terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut 

memberikan penjelasan apakah data yang sudah 

terkumpul akan menciptakan masalah konseptual 

atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis 

data. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data 

yang sudah terkumpul secara logis dapat 

                                                           
16 Afiduddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Kualitatif 

(Bandung: Pustaka Setia, 2009),148. 
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digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap 

analisis. Konsistensi mencakup keajegan jenis 

data yang berkaitan dengan skala pengukuran  

yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu 

pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga 

dapat digunakan untuk menjawab masalah yang 

sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.17 

 

4.  Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul tersebut 

diolah dengan metode analisis. Metode analisis 

yaitu suatu jalan yang dipakai untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan 

melakukan pemerincian terhadap objek yang 

diteliti atau sebagai cara penanganan terhadap 

suatu objek ilmiah dengan jalan memilah antara 

pengertian yang satu dengan yang lain untuk 

mendapatkan kejelasan.18 Dalam menganalisis 

data penelitian menggunakan analisis isi (content 

                                                           
17  Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 206), 135-136. 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 8. 
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analysis) yaitu penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi atau tercetak dalam media masa.19  

Data yang telah terkumpul, baik yang 

diambil dari buku, jurnal, dan sebagainya 

kemudian dianalisis menggunakan metode 

content analysis atau analisa isi. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis data-data 

kepustakaan yang bersifat deskriptif. Pada 

penelitian kajian pustaka ini dengan 

menggunakan metode analisis tersebut dapat 

memberikan pemahaman terhadap pemikiran 

Abu Ubayd tentang harta yang berkaitan dengan 

sumber penerimaan keuangan publik, hak 

kepemilikan tanah, dan zakat harta. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan 

penyusunan, penulis membagi menjadi beberapa bab, 

yang terdiri dari: 

                                                           
19   Afiduddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Kualitatif,  165. 
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Bab I, bab ini merupakan gambaran untuk 

memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi 

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian 

terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II, bab ini membahas tentang konsep harta dalam 

Islam yang meliputi definisi harta, keuangan publik, 

hak kepemilikan tanah, dan harta yang wajib dizakati. 

Bab III, bab ini membahas tentang gambaran umum 

tentang kita>b al-Amwa>l yang meliputi, riwayat hidup 

Abu Ubayd, riwayat keilmuan Abu Ubayd, deskripsi 

dan metodologi kita>b al-Amwa>l. 

Bab IV, bab ini membahas konsep Abu Ubayd tentang 

sumber penerimaan keuangan publik seperti fa’i, 

kharaj, jizyah, khumus, ‘ushur dan ghani>mah, konsep 

Abu Ubayd tentang hak kepemilikan tanah seperti 

iqt}a>’, ih}ya >’ al-mawa>t dan hima, Konsep Abu Ubayd 

tentang harta yang wajib dizakati seperti binatang 

ternak, emas dan perak, harta perdagangan, hasil bumi 

dan pertanian, rika>z dan barang tambang. . 
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Bab V, bab ini membahas tentang analisis pemikiran 

Abu Ubayd dalam Kita>b al-Amwa>l yang meliputi 

sumber penerimaan keuangan publik, hak kepemilikan 

tanah, dan harta yang wajib dizakati 

Bab VI, bab ini merupakan bab terakhir dalam 

pembahasan tesis ini yang berisi  tentang kesimpulan 

dan saran-saran. 

 

 


