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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang hampir selalu terjadi di 

setiap negara terutama pada negara berkembang. Bagi Indonesia kemiskinan 

merupakan masalah kronis yang terjadi sejak tahun 1960-an dan kondisi tersebut 

diperparah dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sebagian negara-

negara ASEAN termasuk Indonesia sejak pertengahan 1997 (Multifiah, 2010 :1).  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama periode 2006 

hingga Maret 2013 persentase penduduk miskin baik dari kawasan perkotaan 

maupun pedesaan berkurang dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 11,37% 

pada bulan Maret 2013. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 mencapai 

39,3 juta jiwa berkurang menjadi 28,07 juta pada Maret 2013. Namun pada 

September tahun 2013 penduduk miskin justru mengalami peningkatan menjadi 

28,55. Pada Maret 2014 penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,7% 

(BPS, 2014). 

Tabel 1.1 : Data Penduduk Miskin Indonesia 

Tahun 

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Persentase Penduduk Miskin 
Garis Kemiskinan 
(Rp/Kapita/Bulan) 

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa 

2006 14,49 24,81 39,3 13,47 21,81 17,75 174 290,00 130 584,00 

2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 187 942,00 146 837,00 

2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 204 895,99 161 830,79 

2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 222 123,10 179 834,57 

2010 11,1 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 232 989,00 192 353,83 

Mar-11 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49 253 015,51 213 394,51 
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Tahun 

Jumlah 
Penduduk 

Miskin 
(Juta 

Orang) 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 

Garis 
Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bula
n) Tahun 

Jumlah 
Penduduk 

Miskin 
(Juta 

Orang) 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 
Garis Kemiskinan 
(Rp/Kapita/Bulan) Tahun 

Sep-11 10,95 18,94 29,89 9,09 15,59 12,36 263 593,84 223 180,69 

Mar-12 10,65 18,49 29,13 8,78 15,12 11,96 267 407,53 229 225,78 

Sep-12 10,51 18,09 28,59 8,6 14,7 11,66 277 381,99 240 441,35 

Mar-13 10,33 17,74 28,07 8,39 14,32 11,37 289 041,91 253 273,31 

Sep-13 10,32 17,91 28,55 8,52 14,42 11,47 308826 275779 

Mar-14 10,5 17,72 28,28 8,34 14,17 11,25 318514 286097 

Sumber : BPS, 2014 

       Di wilayah Kota Malang, Pada 2012, angka kemiskinan di Kota Malang mencapai 5,90 

persen persen dari total penduduk 845.000 jiwa. Angka kemiskinan itu turun menjadi 4,85 

persen pada 2013. Tahun 2014, tingkat kemiskinan mencapai 4,8% 

(pemerintahan.malangkota.go.id). Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan tingkat 

kemiskinan turun lagi menjadi 4,27 persen, pada 2016 turun menjadi 3,88 persen, pada 

2017 turun menjadi 3,48 persen, dan pada 2018 angka kemiskinan di Kota Malang turun 

menjadi 3,10 persen (Tribunnews, 2015). 

Di samping kemiskinan, ketimpangan juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir 

yang berpotensi menciptakan konflik sosial. Hal ini akan  mengurangi manfaat dari tingginya 

pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir,  pertumbuhan yang pada dasarnya 

mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 11,3%  pada tahun 2014, dibandingkan dengan 

24% pada tahun 1999.  Sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin. 

Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin.  

Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah 

dapat membuat mereka kembali jatuh miskin. Meningkatnya ketimpangan juga membuat 

mereka yang miskin lebih sulit lagi untuk keluar dari kemiskinan.  Koefisien Gini, yang 

mengukur ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000, menjadi 

sekitar 0,41 pada tahun 2013.  Kesenjangan antar daerah tetap ada. Indonesia Timur 

tertinggal dari wilayah lain di negara ini, terutama Jawa. Akibatnya, meski upaya mengurangi 

kemiskinan mengalami kemajuan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan 
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ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur (World Bank, 2014). Ketimpangan merupakan 

konsekuensi pertumbuhan yang bisa dihindari.  Ekonomi negara-negara berkembang lain 

telah berhasil tumbuh dan pada saat yang sama, terus berupaya menekan tingkat 

kemiskinan dan ketimpangan. 

       Kondisi kemiskinan di Indonesia sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan 

struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, 

melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat 

membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya 

sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok 

masyarakat mampu (the have) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (the have 

not).  

Kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri keadaannya. 

Kemiskinan tidak bisa dihilangkan sama sekali tetapi hanya bisa ditekan jumlahnya dan 

ditanggulangi dampaknya. Meskipun kemiskinan merupakan kondisi yang harus ada, 

kemiskinan menyimpan potensi yang berbahaya. Menurut Madjid (1997), kemiskinan akan 

menyeret manusia kepada sikap – sikap mengingkari kebenaran. Kemiskinan akan 

membuat manusia terhalang dari usaha-usaha peningkatan dirinya menuju kepada harkat 

dan martabat kemanusiaannya yang lebih tinggi. Oleh sebab kemiskinan dan kemelaratan 

membuat seseorang lebih terpusat kepada usaha-usaha mempertahankan hidup 

jasmaninya, maka kemiskinan dan kemelaratan juga membuat seseorang terhalang dari 

perhatian kepada tingkat kehidupan yang lebih mulia, yaitu kehidupan rohani, kehidupan 

untuk memenuhi dorongan naluri manusia guna kembali kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak 

diinginkan akan sangat mudah terjadi bila berada dalam kondisi masyarakat dengan 

ketimpangan ekonomi yang tinggi dan di luar kewajaran. Kondisi demikian sewaktu – waktu 

bisa menjadi malapetaka bagi kehidupan masyarakat karena bila tidak ditangani akan 

menimbulkan konflik horizontal yang justru merusak perekonomian itu sendiri.  
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Adanya kemiskinan terlebih bila terjadi di dalam masyarakat yang mengalami 

ketimpangan ekonomi berpotensi memicu terjadinya kecemburuan sosial yang berakibat 

konflik yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat sendiri. Untuk mencegah dan  

mengatasi dampak kemiskinan agar bisa diminimalisir atau paling tidak dicegah agar tidak 

semakin parah, maka perlu adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat yang 

menuntut agar setiap orang mendapat bagian wajar dari kekayaan. Dalam masyarakat yang 

ekonominya timpang, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi 

yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara 

manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan di tengah 

masyarakat dengan pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan merupakan sebuah 

kezaliman. Orang – orang kaya menjadi pelaku kezaliman dan orang-orang miskin adalah 

sasarannya. Oleh karena menjadi sasaran, orang-orang miskin berada di pihak yang benar. 

Pertentangan antara kaum menjadi pertentangan kaum yang menjalankan kezaliman dan 

kaum yang dizalimi. 

Komitmen mengurangi kemiskinan dalam jangka menengah untuk selanjutnya, secara 

eksplisit dituangkan pula dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas), bahwa jumlah penduduk miskin harus dikurangi dari 19% pada tahun 

2001 menjadi 14% pada tahun 2004. Sedangkan dalam jangka panjang kebijakan 

penanggulangan kemiskinan harus disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan 

seluruh komponen bangsa dan ini akan menjadi faktor kunci (Sumorodiningrat dalam 

Multifiah, 2010). Budaya tersebut mendapat justifikasi dalam ajaran Islam yang secara 

mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia.  

Upaya membantu masyarakat miskin melalui pemberdayaan yang bersifat bottom-up 

nampaknya sangat sesuai dengan langkah pemerintah untuk melibatkan dan mengajak 

seluruh masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan karena tolong 

menolong sudah menjadi budaya bangsa yang mengakar sejak dahulu. (Munir dalam 

Multifiah, 2010) 
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Islam sebagai agama rahmah lil 'alamin mencakup ajaran-ajaran yang bersifat 

manusiawi dan universal, yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari 

kehancuran. Karena itu, Islam memiliki solusi atas masalah kemiskinan dan ketimpangan 

ekonomi.Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia 

berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia 

dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah 

bagaimana sumber-sumber daya ekonomidapat dimanfaatkan secara maksimal dan merata 

dalam kerangka Islam.  

Ajaran Islam memberikan peluang yang besar bagi umatnya dalam mengantisipasi 

persoalan yang dihadapi dalam bidang sosial dan ekonomi. Ajaran Islam yang relevan 

dengan hal tersebut adalah Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Zakat, sebagai rukun Islam yang 

ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor 

aliran kekayaan dari tangan the have kepada the have not. Ia merupakan institusi resmi 

yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga 

taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.  

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang penting, strategis 

dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. 

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana 

diungkapkan dalam berbagai Hadits Nabi, sehingga merupakan bagian mutlak dari ke-

Islaman seseorang. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan 

shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.  

Kesediaan berzakat dipandang sebagai keinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya 

dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan 

untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang 

dimilikinya.Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras 

terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang 

disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi 

pemiliknya. Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan berzakat, 
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menurut beberapa buah Hadits Nabi, harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini 

memassal, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang 

panjang. Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas`ud menyatakan bahwa orang-orang yang 

beriman diperintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak 

berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa`labah 

yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tak ada seorang sahabat pun 

yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu 

Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang-orang yang mau shalat tetapi enggan 

berzakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah 

suatu kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan pelbagai 

kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain. 

       Adanya kewajiban zakat memiliki fungsi antara lain, Pertama, sebagai perwujudan iman 

kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki 

rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan 

hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Hal tersebut 

dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 : 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan 

mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, 

membantu dan membina golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih 

sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat 

beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan 

sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat 

golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar 

memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan 

kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil 

penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Ketiga, sebagai salah satu 
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sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, 

seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia  (Sartika, 2008).Keempat, dari sisi 

pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan 

pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun 

pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan 

konsep economic growth with equity (AM Saefuddin dalam Multifiah 2010). Monzer Kahf 

dalam Multifiah (2010) menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung 

kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu 

beredar. Zakat dalam sejarah merupakan sumber utama kas negara sekaligus merupakan 

soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur’an. Zakat akan mencegah 

terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong 

manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi (Hafidhudin, 2011). 

Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini 

menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati 

nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara 

tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Hasyr ayat ke 7 :  

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) 

yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta 

itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan 

Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 

Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. 

       Pola penyaluran zakat seiring dengan perkembangan zaman terus mengalami 

perkembangan. Pada saat ini telah muncul konsep penyaluran zakat dalam bentuk bantuan 

permodalan usaha bagi pihak yang berhak menerima zakat yang memiliki usaha atau yang 

masih mampu melakukan suatu usaha. Zakat yang dapat meningkatkan ekonomi mustahik 
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(penerima zakat) adalah berupa zakat produktif, antara lain dapat berupa modal usaha 

atau"melalui pemberian biaya pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin yang 

lambat laun dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam 

masyarakat. Hal itu membutuhkan proses panjang, namun akan membuahkan hasil di 

kemudian hari. Beda halnya dengan zakat konsumtif yang hanya menolong fakir miskin 

dalam  jangka pendek,  Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, 

serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskitan struktural. 

       Meskipun zakat produktif dipandang sebagai solusi penyaluran dan pendayagunaan 

zakat paling mutakhir, masih sedikit Lembaga Amil Zakat yang menyediakan program zakat 

produktif bagi mustahiknya. Hal ini disebabkan rumitnya proses controlling terhadap 

mustahik penerima untuk memastikan efektivitas penyaluran zakat. Di antara Lembaga Amil 

Zakat yang ada di wilayah Malang, LAZ El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan 

LAZ yang sedang gencar menyalurkan zakat produktif. LAZ El Zawa pada saat ini telah 

memiliki 120 mustahik program zakat produktif dengan jangka waktu minimal setahun. Oleh 

karena itu, lembaga tersebut dipandang layak untuk diteliti efektivitasnya dalam penyaluran 

zakat produktif. 

Bangsa Indonesia yang dalam falsafah hidupnya mengedepankan ketaqwaan kepada 

Tuhan yang maha Esa tentunya harus mampu mewujudkan perekonomian yang tidak 

timpang. Pembagian ekonomi yang timpanghanya terdapat dalam masyarakat yang tidak 

menjalankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini pengakuan berketuhanan 

Yang Maha Esa tetapi tidak melaksanakannya sama sekali sama nilainya dengan tidak 

berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai tidak bisa dikatakan ada sebelum dinyatakan 

dalam bentuk perbuatan yang nyata.  

Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat 

tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudak oleh harta benda atau materi. 

Tidak ada lagi pekerja yang menikmati hasil kerja, tetapi justru dikuasai oleh hasil kerja. 

Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan setelah itu kapital lebih 
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memprebudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan pula penguasa kapital 

tetapi kapital itulah yang menguasainya. 

Oleh karena urgennya penyaluran zakat untuk pengentasan kemiskinan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam di Indonesia, maka penulis merasa penting 

untuk mengambil penelitian dengan judul  “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-

Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap 

pendapatan keluarga miskin? 

1.3 Tujuan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh zakat produktif terhadap 

pendapatan keluarga miskin. 

 

1.4 Manfaat  

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat El-Zawa 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai informasi terkait efektivitas zakat 

produktif terhadap pendapatan mustahik sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan 

bahan referensistrategi lanjutan bagi lembaga dalam hal penyaluran zakat produktif.   

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan 

pengetahuan bagi akademisi mengenai sejauh mana zakat produktif berpengaruh 

terhadap pendapatan keluarga miskin sehingga lebih lanjut bisa menjadi bahan 

kajian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Konsepsi Zakat dalam Ajaran Islam 

       Menurut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, 

tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang 

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

“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut 

disebut zakat karena yang dikeluarkan menambah banyak, membuat lebih berarti dan 

melindungi kekayaan dari kebinasaan. 

Arti “tumbuh” dan “suci” tidak hanya dilekatkan kepada harta kekayaan, namun juga 

kepada subjek yang mengeluarkan zakat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam 

surat At-Taubah ayat 109 : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka....” 

Zakat di dalam Al-Quran juga disebut sedekah, sehingga Al-Mawardi dalam Qardhawi 

(2002) mengatakan bahwa sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah, berbeda nama 

tetapi memiliki arti yang sama.Hal tersebut dijelaskan dalamsurat At-Taubah ayat 109 : 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka....” 

Dan juga dalam surat At-Taubah ayat 58 : 

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka 

diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi 

sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. 

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan sebagai berikut : 

“Kurang dari lima wasaq tidak terkena sedekah, kurang dari lima zaud tidak terkena 

sedekah, dan kurang dari lima awaq tidak terkena sedekah. 
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       Semua ayat dan hadits di atas membahas masalah zakat, tetapi diungkapkan dengan 

kata shodaqoh. Kata shadaqah sebenarnya berasal dari kata shidiq yang berarti benar 

dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan, ucapan dan keyakinan. 

       Kata zakat dalam bentuk definisi disebut 30 kali di dalam Al-Quran, di antaranya 27 kali 

disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks 

yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Mukminun di 

mana zakat disebutkan di ayat 4 : “dan orang-orang yang menunaikan zakat” dan shalat di 

ayat kedua : “(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya” 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang berjumlah lima. Demikian 

pentingnya ibadah ini,  Zakat menduduki posisi ketiga setelah Shalat. Dimana hal ini 

menunjukkan bahwa keduanya mempunyai yang penting dan memiliki hubungan yang erat 

dimana Shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama sedangkan Zakat 

dipandang sebagai ibdah harta yang paling mulia. 

Menunaikan zakat hukumnya wajib atas umat Islam yang telah mampu. Zakat adalah 

pengambilan sebagian dari harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik 

orang-orang tidak berpunya (Razak, 1993). Penunaian kewajiban tersebut dilakukan di 

setiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama dari orang-orang yang mampu untuk 

menanggulangi kesulitan hidup dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tidak 

mampu.  

       Zakat ditunaikan apabila jumlah harta kekayaan telah sampai pada nilai tertentu, batas 

minimal (nishab), dari setiap jenis barang yang dikenai kewajiban zakat dan telah dimiliki 

dalam tempo cukup setahun (haul). Quran tidak memberikan ketegasan tentang jenis 

kekayaan yang wajib zakat, dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, dan berapa besar 

yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada Sunnah Nabi. 

Pada pokoknya ada lima jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya, yaitu : 

1. Harta kekayaan berupa emas, perak dan uang. 

2. Segala macam barang-barang perdagangan. 

3. Binatang ternak berupa unta, sapi, kerbau dan kambing. 
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4. Hasil pertanian berupa gandum, beras, jagung dan lainnya. 

5. Hasil perkebunan atau buah-buahan seperti kurma, anggur dan lainnya. 

Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu : dipunyai 

dan bisa diambil manfaatnya (Qardhawi, 2002). Syarat wajib membayar zakat atas benda-

benda tersebut adalah harta benar-benar hak milik sendiri secara penuh. Kekayaan pada 

dasarnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, yang dimaksud pemilikan disini hanyalah 

penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, 

sehingga seseorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang 

lain. 

Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah 

kontrol dan di dalamkekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di 

tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan 

faedahnya dapat dinikmatinya. Konsekwensi dari syarat ini tidak wajib zakat bagi : 

a. Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu 

b. Tanah waqaf dan sejenisnya 

c. Harta haram. Karena sesungguhnya harta tersebut tidak syah menjadi milik 

seseorang 

d. Harta pinjaman. Dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi 

hutang (kecuali bila hutang tsb tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang 

meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau 

mengundur-undurkan pembayaran dari harta tsb, sementara dia terus 

mengambil manfaat dari harta tsb. Dengan kata lain orang yang meminjam 

telah memperlakukan dirinya sebagai "si pemilik penuh". 

e. Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun). Harta 

ini baru akan menjadi milik penuh di masa yad, sehingga baru terhitung wajib 

zakat pada saat itu. 

       Harta yang dizakatkan disyaratkan mempunyai potensi berkembang. Pengertian 

berkembang yaitu harta tsb senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak dll) dan tidak 
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secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan). Nabi 

tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti rumah 

kediaman, perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dll. Karena semuanya 

tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. 

Dengan alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan 

zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun. Dengan syarat ini pula, maka 

jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebagian 

ulama yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, 

dan perak).Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat. 

 

Harta yang dizakatkan harus memenuhi jumlah tertentu yang ditetapkan syara’ untuk 

menjadi ukuran yang menunjukkan kekayaan seseorang atau kemampuannya. Selain itu 

disyaratkan juga pada harta kekayaan, barang dagangan dan binatang ternak yang telah 

dimiliki dalam waktu cukup setahun.sedangkan hasil pertanian dan perkebunan dibayarkan 

zakatnya pada waktu memanen. 

Harta yang akan dizakatkan, selain harus milik sendiri dan mencapai nishab, juga harus 

merupakan harta lebih di luar kebutuhan. Kebutuhan adalah merupakan persoalan pribadi 

yang tidak bisa dijadikan patokan besar-kecilnya. Adapun sesuatu kelebihan dari kebutuhan 

itu adalah bagian harta yang bisa ditawarkan atau diinvestasikan yang dengan itulah 

pertumbuhan/ perkembangan harta dapat terjadi. Kebutuhan harus dibedakan dengan 

keinginan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul 

diperlukan untuk kelestarian hidup; seperti halnya belanja sehari-hari, rumah kediaman, 

pakaian, dan senjata untuk mempertahankan diri, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, 

hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga (karena 

kebodohan dapat berarti kehancuran). 

Kebutuhan ini berbeda-beda dengan berubahnya zaman, situasi dan kondisi, juga 

besarnya tanggungandalam keluarga yang berbeda-beda. Persoalan ini sebaiknya 

diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwewenang.Zakat dikenakan 
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bila harta telah lebih dari kebutuhan rutin. Sesuai dengan surat Al- Baqarah ayat 219 

("sesuatu yang lebihdari kebutuhan...") dan juga hadits "zakat hanya dibebankan ke atas 

pundak orang kaya", dan hadits-hadits lainnya. 

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari 

kebutuhan primer, dan cukup pula senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila jumlah 

hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila 

hutang itu ditangguhkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka 

tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena meng-kredit sesuatu). 

Kepemilikan harta di tangan pemilik harus sudah berlalu masanya dua belas bulan 

Qomariyah. Menurut Yusuf Al-Qaradhawy (2002), persyaratan setahun ini hanyalahbuat 

barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal" seperti: ternak, uang, harta 

benda dagang, dll. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang 

tambang), harta karun, dll yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah "zakat 

pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika 

diperoleh).Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dan tabi'in mengenai 

persyaratan "berlalu setahun" ini. Dimana apa pendapat yang mengatakan bahwa zakat 

wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab, baik karena sendiri maupun karena 

tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini 

dikarenakan "tidak adanya satu hadits yang tegas" mengenai persyaratan ini. Namun 

demikian sesuatu yang tidak diperselisihkan sejak dulu adalah bahwa zakat kekayaan yang 

termasuk zakat modal di atas hanya diwajibkan satu kali dalam setahun. 

Zakat harta kekayaan (emas, perak dan uang) dan barang dagangan (hasil perniagaan) 

adalah 2,5% dengan standar emas atau perak. Batas minimal (nishab) emas adalah 93,6 

gram sedangkan perak 624 gram. Pada zakat hewan ternak, nishab sapi atau kerbau adalah 

30 ekor dan yang dikeluarkan zakatnya adalah seekor anak sapi atau kerbau yang telah 

berumur 1 tahun. Terakhir, pada zakat pertanian dan perkebunan, jumlah hasil panen yang 

dikeluarkan adalah 10% bila pengairan dilakukan dengan tadah hujan atau air sungai. 
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Tetapi bila pengairan dilakukan  dengan sarana yang membutuhkan biaya semisal 

penggunaan pompa air, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5%. Sebelum 

dikeluarkan zakatnya, hasil panen yang menjadi nishab harus sudah mencapai 750 kg. 

Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang telah 

ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yaitu : 

1. Golongan fakir, orang-orang yang sudah tidak memiliki daya untuk bekerja dan tidak 

bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Golongan fakir juga merupakan orang-

orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk mencukupi 

kebutuhan pakaian, pangan dan perumahan serta kebutuhan – kebutuhan pokok 

lainnya baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga yag menjadi 

tanggungannya. 

2. Golongan miskin, yaitu orang-orang yang masih sanggup bekerja namun 

penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Golongan tersebut 

merupakan orang-orang yang sebenarnya masih memiliki harta dan penghasilan 

yang layak namun dalam memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan orang-

orang yang menjadi tanggungannya, harta dan penghasilan yang dimiliki tidak bisa 

mencakup keseluruhan tanggungan. 

3. Golongan amil, yaitu pengurus atau pegawai zakat yang bertugas mengatur 

pemungutan dan pendistribusian zakat. 

4. Orang-orang yang dihibur hatinya (mu’allafati qulubuhum) yang memerlukan bantuan 

keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam. 

5. Golongan fir-riqab, yaitu untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi masing-masing 

individu atau bagi suatu golongan atau bangsa. 

6. Golongan gharim, yaitu orang-orang yang terikat utang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. 

7. Golongan fisabilillah untuk segala kepentingan umum, jihad dan dakwah Islam baik 

secara individu maupun kolektif serta untuk segala kepentingan pembangunan dalam 

masyarakat. 
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8. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan sebagai musafir (ibnu sabil) 

yang kekurangan atau kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanannya ke daerah 

tujuan atau asalnya. 

 

2.1.2 Peran Zakat terhadap Perekonomian 

       Zakat memiliki peranan penting bagi umat Islam pada dua aspek kehidupan. Dalam 

aspek rohaniah, zakat merupakan manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih 

hamba kepada Tuhannya yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatNya berupa 

kekayaan. Kemudian, zakat mendidik manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari 

sifat rakus dan kikir dan menanamkan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah 

kepada yang berhak menerimanya. 

Dalam aspek jasmaniah terutama yang terkait dengan perekonomian, zakat di dalam 

struktur ekonomi Islam menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi 

kepada kepentingan kaum dhuafa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah pembela 

kemanusiaan sejati. Sejarah perjuangan Rasulullah menjadi bukti, dimana Rasulullah selalu 

memperhatikan kepentingan-kepentingan hidup kaum lemah, baik dalam memenuhi 

tuntutan kemerdekaan pribadinya dari perbudakan maupun dalam memenuhi tuntutan sosial 

ekonomi untuk hidup secara layak.  

Adanya ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus 

dihadapi. Islam memandang kemiskinan sebagai sumber kejahatan dan kekufuran. Orang-

orang yang hidupnya mengalami tekanan sosial ekonomi akan sangat mudah menjadi orang 

jahat. Dengan latar belakang kondisi yang serba tertekan secara sosial maupun ekonomi, 

seseorang akan dengan mudah terdorong melakukan perampokan, pencurian dan 

penipuan. Karena tekanan sosial ekonomi pula dan dengan iman yang tipis banyak wanita 

yang terpaksa memperdagangkan kehormatannya dengan melacurkan diri. 

Di dalam negara yang minus dimana rakyatnya hidup serba kekurangan, maka negara 

itu mudah dijangkiti krisis akhlak dan menjadi lahan subur bagi perilaku amoral. Maka dari 

itu, untuk membawa manusia ke jalan Tuhan, satu faktor yang penting adalah memberantas 
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kemelaratan. Sebab itu pula dalam Al-Quran surat Al-Ma’un ayat 1-3 diterangkan bahwa 

pendusta agama adalah orang yang tidak mau bejuang melawan kemiskinan. 

Dalam lingkup ekonomi makro, zakat menjadi alat untuk menghilangkan kesenjangan 

antara masyarakat ekonomi kelas atas dan masyarakat ekonomi kelas bawah. Selanjutnya, 

zakat menghubungkan tali kasih sayang antara masyarakat kaya dengan masyarakat 

miskin. Dengan ajaran zakat maka struktur masyarakat Islam bisa dibina sebagaimana pola 

yang diberikan oleh Rasulullah. 

Di dalam mengurus, mencari dan mendapatkan rizki dari potensi-potensi sumber daya 

yang ada, Islam mengajarkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, manusia harus 

berusaha dengan tangan sendiri, tidak menggantungkan nasib kepada orang lain dengan 

cara meminta-minta selagi masih sanggup bekerja. Kedua, manusia harus mencari harta 

benda dengan cara yang halal dan tidak dibenarkan menghalalkan segala cara. Oleh sebab 

itu Islam melarang manusia memakan hasil riba, berjudi, mencuri, korupsi dan segala 

macam usaha ekonomi yang dapat menimbulkan bahaya pada diri sendiri dan orang lain. 

Kemudian harta benda yang telah diperoleh, lebih lanjut Islam mengatur tentang 

pemerataan dan pencegahan terhadap penumpukan harta kekayaan. Islam tidak 

menghendaki adanya kekayaan yang terkumpul di tangan segelintir masyarakat. Akumulasi 

kekayaan untuk tujuan pribadi semata-mata ditentang oleh keras Islam karena berpotensi 

menjadi sumber kemungkaran melalui gaya hidup konsumeris yang menimbulkan 

keangkuhan dan dapat memicu pemerasan. 

Di dalam ajaran Islam, harta mempunyai fungsi sosial. Ketika mengumpulkan harta 

haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat karena harta yang dimiliki pada 

hakikatnya adalah milik Tuhan dimana manusia diberi amanat untuk menggunakan dan 

mengurus harta tersebut guna kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat dalam rangka 

pengabdian kepada Tuhan. 

Harta yang hanya ditumpuk bahkan ditimbun akan menjadi barang asosial yang 

terlarang karena menurut Islam harta bukan tujuan pokok (ultimate goal) dalam hidup. Harta 

benda hanya alat untuk mengisi keperluan hidup dan tukar menukar, untuk kesejahteraan 
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hidup bersama. Ketika harta menjadi tujuan pokok maka hal tersebut merupakan sebuah 

kerakusan yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan dan kerusakan. 

Harta benda yang berfungsi sosial akan melahirkan solidaritas sosial, menghilangkan 

perbedaan-perbedaan tajam dalam kehidupan masyarakat serta menghancurkan sifat 

individualisme dan orientasi-orientasi kapitalistik. Untuk tujuan ini, Islam mewajibkan 

manusia menunaikan zakat dan menganjurkan dengan sangat agar manusia suka 

bersedekah, berinfaq dan berwakaf.  

Pada sisi produksi, zakat berupa hasil perniagaan dapat memberikan dampak yang 

berbeda dibanding pajak penjualan. Dalam ilmu ekonomi, yang menjadi objek zakat di 

bidang perniagaan adalah revenue minus cost. Sebagian ulama berpendapat bahwa biaya 

tetap boleh diperhitungkan sedangkan sebagian ulama lain berpendapat hanya variable cost  

yang perlu diperhitungkan. Pendapat pertama berarti yang menjadi objek zakat adalah 

economic rent, sedangkan pada pendapat kedua merupakan quasi rent atau producer 

surplus. 

Meskipun begitu, kedua pendapat tidak berpengaruh terhadap average total cost (ATC) 

yang berarti tidak ada pengaruh terhadap profit bahkan marginal cost (MC) yang berarti pula 

tidak memberikan pengaruh terhadap pergeseran kurva penawaran. 

Upaya memaksimalkan profit berarti pula memaksimalkan surplus produsen dan 

sekaligus memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat, 

maka perilaku maksimasi profit berjalan sejalan dengan perilaku maksimasi zakat (Karim, 

2011). 

Sementara itu di sisi konsumsi, pembayaran zakat merupakan upaya untuk 

meningkatkan utilitas. Secara konvensional, zakat hampir tidak ada bedanya dengan pajak, 

yaitu sama-sama alat distribusi pendapatan dan kesejahteraan.  

Namun sebenarnya ada perbedaan mendasar diantara keduanya. bila dilihat dari 

pengertiannya, pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada pemerintah tanpa ada balas 

jasa secara langsung yang berarti secara teoritis merupakan pengurangan terhadap utilitas 
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wajib pajak. Sedangkan dalam ajaran Islam, membayar zakat justru akan melipatgandakan 

harta pembayar yang juga berarti menaikkan utilitas mustahik.  

Menurut Karim (2011), seorang Muslim dalam melakukan pengeluaran konsumsi 

diasumsikan akan selalu bertindak rasional dan didasarkan atas perbandingan atas 

berbagai preferensi, peluang, manfaat dan kerugian yang ada. Konsumen yang rasional 

selalu berusaha mencapai preferensi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang 

tersedia. Konsumen rasional akan memilih kombinasi yang bisa menghasilkan utilitas 

tertinggi. Utilitas dalam ekonomi Islam tidak hanya berkutat pada kepuasan, namun juga 

maslahat dari keputusan yang diambil. Kombinasi konsumsi yang bisa memberikan 

kepuasan konsumen Muslim secara maksimum merupakan titik optimal bagi konsumen. Hal 

yang serupa juga terjadi dalam pembayaran zakat dimana sesuai ayat yang telah 

disebutkan di atas, zakat mampu memberikan optimum solution bagi utilitas Muslim. 

 

2.1.3 Zakat Sebagai Transfer Payment 

       Transfer Payment atau pembayaran tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh 

pemerintah kepada orang yang tidak menawarkan barang atau jasa. Sebagian, tapi tidak 

semua, transfer payment diberikan kepada orang yang berpendapatan rendah, semata – 

mata karena memang berpendapatan rendah. Oleh karena itu transfer payment bertujuan 

untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Transfer payment secara 

umum dirancang untuk memberikan pendapatan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini 

merupakan bagian dari upaya pemerintah mengkompensasi masalah kemiskinan dan 

ketidak setaraan. Merata atau tidaknya pendapatan diukur menggunakan koefisien gini dan 

kurva lorenz. 
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  Gambar 2.1 : Kurva Lorenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Case dan Fair (2007) 

  

Jika pendapatan didistribusikan secara merata, maka tidak akan ada daerah berarsir 

dalam kurva dan koefisien gini sama dengan nol. Kurva lorenz dengan distribusi pendapatan 

tidak merata berada jauh di bawah kanan dengan daerah berarsir yang lebih besar dan 

koefisien gini yang jauh lebih besar mendekati angka 1.  

Terkait dengan transfer payment sebagai redistribusi pendapatan, beberapa tokoh ilmu 

ekonomi mendukung hal tersebut. Argumen yang sering digunakan adalah negara 

bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan hidup warganya. Hal ini diatur dalam UUD 

1945 pasal 34.  

Filsuf Inggris Jeremy Bentham dan John Stuart Mill pada akhir abad 18 mengeluarkan 

argumen yang esensinya adalah “ satu rupiah di tangan orang kaya bernilai lebih rendah 

daripada satu rupiah di tangan orang miskin”. Orang kaya membelanjakan rupiah 

marjinalnya untuk barang mewah. Orang miskin membelanjakan rupiah marjinalnya untuk 

kebutuhan makanan, pakaian dan layanan kesehatan. Jika utilitas marjinal pendapatan 

menurun saat pendapatan naik nilai satu rupiah untuk barang mewah lebih rendah daripada 

satu rupiah untuk barang kebutuhan. Oleh karena itu, redistribusi pendapatan dari orang 

kaya ke orang miskin meningkatkan utilitas total. Jika menggunakan paham keadilan nilai 
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guna yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam bahasa sehari-hari : Melalui redistribusi 

pendapatan, orang kaya mengorbankan sedikit dan orang miskin mendapatkan banyak.  

Transfer payment yang dilakukan oleh sebuah negara pada umumnya berasal dari 

pajak yang dibayarkan oleh warga negara baik individu maupun badan usaha. Karena itu, 

penting artinya untuk mengetahui siapa pembayar dan penerima pajak. Persoalan beban 

pajak yang dipungut pemerintah yang ditanggung rumah tangga sangat kompleks. 

Seringkali rumah tangga, perusahaan dan pasar bereaksi terhadap pajak dengan cara 

menggeser beban kepada orang lain.  

Dalam ekonomi Islam, transfer payment dilakukan menggunakan instrumen zakat. 

Zakat dan pajak dalam ekonomi makro memiliki kesamaan sebagai pungutan oleh negara 

yang dibebankan kepada subjek hukum yang telah memenuhi suatu kriteria untuk 

pembiayaan pembangunan. Namun perbedaan di antara keduanya adalah pada objek 

penerimanya. Objek penerima zakat dalam ajaran Islam telah ditentukan, yaitu pada 8 

golongan. Sementara pajak, realisasinya tidak spesifik seperti zakat yang khusus untuk 

transfer payment, tapi juga dibagi untuk anggaran rutin seperti belanja pegawai. Kewajiban 

menunaikan zakat bagi warga negara yang beragama Islam melekat seumur hidup dan tidak 

bisa dihapus dan dirubah seperti halnya pajak. Begitu juga dengan besaran yang 

dikeluarkan, besaran zakat yang dikeluarkan telah ditentukan dalam Hadits dan sama sekali 

tidak bisa dirubah seperti pajak.  

Pada akhirnya, transfer payment yang paling jitu adalah menggunakan instrumen 

zakat dimana objek dan besarannya telah dispesifikkan dalam ajaran Islam. Bila dijelaskan 

menggunakan kurva Lorenz, zakat akan mempersempit wilayah berarsir dan memperkecil 

koefisien gini hingga mendekati nol dimana kesenjangan distribusi pendapatan menyempit.  

Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, negara 

melakukan transfer payment melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas melakukan 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS 

dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat. 
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2.1.4 Konsep Zakat Produktif 

Penyaluran zakat bukan sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum ḍuafa’, 

setelah zakat yang diterimanya habis ia kembali mengharapkan bantuan. Visi zakat adalah 

mengubah mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Oleh karena itu, 

pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat harus diarahkan untuk 

menghapus sumber-sumber kemiskinan secara sistematis dan menyeluruh. 

Agar para mustahiq berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka 

panjang, maka dengan adanya program pelaburan yang dapat menjamin tersedianya 

sumber pendapatan mustahiq secara berterusan, menjadi keperluan yang sangat vital dan 

mendesak. Disinilah pentingnya program pemberdayaan zakat yang bersifat produktif.  

Zakat produktif semestinya diberikan secara tamlik, namun kenyataan hari ini seperti 

di Indonesia hal itu belum dapat dilakukan mengingat jumlah mustahiq masih jauh lebih 

banyak dibandingkan jumlah muzakki, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan 

lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di 

sisi lain terdapat sebagian besar mustahiq yang termasuk dalam kategori usia produktif yang 

harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan. 

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika 

penyalurannya di tamlikkan kepada para mustahiq. Namun perbedaan pendapat terletak 

pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan 

sistem mudarabah, qard al-hasan atau murabahah, atau sistem lainnya yang prinsipnya 

dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja. Dan para mustahiq mesti 

mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahiq lainnya.  

Penyaluran zakat produktif dengan cara qardhul hasan atau akad mudharabah sampai 

saat ini masih menjadi polemik di kalangan umat Islam. Hal tersebut terjadi karena zakat 

yang disalurkan kepada mustahik seharusnya sudah otomatis menjadi hak milik mustahik 

sekalipun dalam zakat produktif terdapat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan 
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dana dari zakat produktif (NU, 2006). Dalam akad qardhul hasan maupun mudharabah, 

modal yang diberikan kepada penerima modal masih menjadi hak milik pemberi modal 

sehingga penerima modal masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal beserta 

bagi hasil (bagi pengguna akad mudharabah) kepada pemberi modal. Dengan cara 

penyaluran zakat produktif seperti itu, berarti bisa dikatakan sama halnya Lembaga Amil 

Zakat tidak menyalurkan zakat dan mustahik juga tidak menerima zakat. Bahkan dengan 

akad mudharabah, bisa saja Lembaga Amil Zakat dianggap mengkomersilkan dana zakat 

karena akad mudharabah merupakan akad yang bersifat komersil. Hal tersebut 

bertentangan dengan fungsi Lembaga Amil Zakat yang diamanahi menyampaikan harta 

yang sebelumnya menjadi milik muzakki kepada mustahik agar dimiliki oleh mustahik yang 

diprioritaskan untuk fakir miskin kemudian asnaf lain yang di dalamnya terdapat unsur amil. 

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Fiqih Zakat (2002) menyatakan bahwa  juga 

diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat 

untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir 

miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Apabila 

mustahik diminta untuk mengembalikan pokok pinjaman atau dengan ditambah bagi hasil, 

maka seharusnya itu bukanlah pengembalian pokok pinjaman, melainkan zakat dari hasil 

usaha yang dijalankan mustahik apabila usahanya sudah mengalami kemajuan dan telah 

mencapai syarat sebagai muzakki. 

Namun demikian, di lain sisi juga sangat sulit untuk menyalurkan zakat produktif yang 

langsung menjadi hak milik mustahik yang menjalankan suatu usaha karena sulitnya 

memenuhi persyaratan menyalurkan zakat produktif sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 

2011. Pertama, apabila sudah memenuhi semua keperluan mustahik zakat dan masih 

adanya kelebihan harta zakat. Kedua, pemberian zakat produktif berpeluang memberikan 

keuntungan. 

 Oleh karena itu, sebagian Ulama berpendapat, dikarenakan pemberantasan 

kemiskinan merupakan persolaan mendesak, sementara zakat yang terkumpul tidak 



24 
 

 
 

sebanding dengan populasi kemiskinan di Indonesia, maka boleh menyalurkan zakat 

produktif dengan akad qardh atau mudharabah demi tercapainya maslahah dengan 

menggunakan pendekatan maqashid syari’ah. 

Jika harus menunggu zakat surplus, semua mustahik mendapatkan bahagian haknya 

dan sampai tidak ada lagi mustahik yang patut menerima zakat, maka pola pendistribusian 

zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal pendistribusian zakat dalam 

bentuk produktif pada usaha mikro adalah bagian dari penghapusan angka kemiskinan yang 

menjadi tumpuan maslahah dan maqasid syari’ah dari penyaluran zakat. 

Selain itu, pendistribusian zakat dalam bentuk modal kerja melalui pembiayaan mikro 

dianggap tidak bertentangan dengan konsep maslahah ammah yang ingin dicapai. Zakat 

yang diberikan melalui pembiayaan mikro kepada satu mustahik zakat dalam jumlah tertentu 

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mustahik berusaha secara lebih 

maksimum dengan adanya kecukupan modal bagi usaha. Hal ini dimaksudkan guna 

membebaskan dirinya dari kemiskinan dan pada akhirnya diharapkan mustahik zakat 

melalui usaha mikro akan menjadi muzakki zakat dikemudian hari. Hal ini pula tidak akan 

merusak maslahah individu dari mustahik zakat lainnya. Sebab modal zakat produktif yang 

telah diberikan tersebut akan dikembalikan semula oleh mustahik kepada institusi zakat 

untuk disalurkan kembali kepada mustahik zakat lainnya (Yusuf, 2015). 

Terlepas dari polemik yang ada, pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi 

mustahiq, baik secara ekonomi mahupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-

benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut 

dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya 

didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk 

kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. 

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya 

tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan 
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kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus 

mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin 

kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. 

Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang 

harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. 

Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau 

rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus 

diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga 

mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. 

Al-Quran, Hadith dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian 

zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli 

dan ṣariḥ yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. 

Surat At-Taubah ayat 60 : 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

Ayat terseebut oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian 

zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak 

menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. 

Dalam ajaran Islam, ketika menghadapi masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-

Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode 

ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Hadith. 

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang 

mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan keperluan disuatu tempat. Dalam 
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artian perubahan dan perbezaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam 

kerana tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat 

tersebut. 

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ mengatakan bahwa “Apa yang diberikan kepada 

orang fakir miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada 

taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk 

mencapai suatu tingkat hidup tertentu”. 

Dalam pandangan al-Ghazali sebagaimana yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin, 

mengenai pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang miskin hendaknya diberi 

bahagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah yang hasilnya cukup untuk seumur 

hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran. 

Adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara 

lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahawa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai 

alat pencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya memberantas 

kemiskinan. Model distribusi zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi 

fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain : 

a. Memberikan Pinjaman modal usaha dalam bentuk Al-Qardul Hasan. 

b. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk  menampung 

orang-orang miskin yang menganggur. 

c. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk 

mendidik para penganggur agar mereka memiliki skill tertentu (Anwar, 2014). 

. 

2.1.5 Konsep dan Ukuran Kemisikinan 

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup dimensi sosial, politik 

dan ekonomi. Di dalam dimensi sosial, kemiskinan merupakan disintegrasi antara institusi 

sosial yang ada serta adanya internalisasi budaya kemiskinan yang bersifat destruktif 

terhadap kualitas dan etos kerja. Pada dimensi politik, kemiskinan mewujud ke dalam 
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sebuah kondisi dimana tidak ada wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi 

dan kebutuhan kaum miskin yang mengakibatkan mereka tersingkir dari proses 

pengambilan keputusan menyangkut nasib hidup mereka. Dalam dimensi ekonomi, 

kemiskinan terjadi dalam bentuk rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari sampai batas layak.  

Terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab antara lain 

lemahnya etos kerja, rendahnya keterampilan, tingkat pendidikan yang rendah dan 

ketiadaan modal kerja sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja. Menurut 

Sumodiningrat dalam Multifiah (2010 : 16), kemiskinan ditandai dengan kerentanan, 

ketidakberdayaan, kondisi terisolasi dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. 

Seluruh dimensi tersebut berujung kepada dimensi aset yang ditandai dengan 

rendahnya kepemilikan masyarakat miskin terhadap berbagai hal yang dapat dijadikan 

modal hidup, termasuk kualitas sumber daya manusia dan peralatan kerja seperti yang 

dijelaskan dalam teori lingkaran setan kemiskinan. 

 

.Gambar 2.1 : Lingkaran Setan Kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Winoto, 2011 
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Teori lingkaran setan kemiskinan ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 

1953, yang mengatakan: “a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu miskin 

karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya 

modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi 

pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada 

keterbelakangan (Winoto, 2011). 

Kondisi miskin dapat berakibat bertambahnya beban sosial-ekonomi masyarakat, 

rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, menurunnya ketertiban dan ketenteraman 

umum dan bahkan berpotensi menghilangkan mutu para generasi penerus.  

Sebelum melakukan pengukuran kemiskinan, yang perlu dilakukan adalah 

mendefinisikan kemiskinan terlebih dahulu. Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan 

dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi 

pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang 

dapat hidup secara layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan tidak dapat mencapai 

kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Ini berarti 

diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum sehingga memungkinkan orang atau keluarga 

tersebut memperoleh kebutuhan dasarnya. kemiskinan dapat diukur dengan 

memperbandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga tersebut dengan tingkat 

pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Dengan 

demikian tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan miskin 

dan tidak miskin atau biasa disebut sebagai gariskemiskinan. Konsep ini dikenal sebagai 

kemiskinan mutlak (absolut).  

Walaupun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar 

minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat 

sekitarnya, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin.Hal ini 

terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan kebudayaan 

sekitarnya daripada lingkungan orang atau keluarga yang bersangkutan. Konsep ini dikenal 

sebagai kemiskinan relatif. 
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Oleh karena konsep kemiskinan terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok, 

maka pengukuran kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan 

tersebut dipromosikan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 1981. 

Kebutuhan dasar sebenarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar. Pertama, kebutuhan 

dasar yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, 

kebutuhan lain-lain yang bersifat lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut United 

Nations ResearchInstitute for Social Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhangizi, 

perumahan, dan kesehatan sebagai kebutuhan fisik primer.  

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengukuran kemiskinan menggunakan 

pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pendapatan per kapita. Dalam hal ini 

pendapatan diproksi dari pengeluaran rumah tangga. Sampai saat ini pengeluaran rumah 

tangga masih diyakini sebagai indikator yang tepat untuk mengukur kesejahteraan keluarga 

daripada pendapatan (Susilowati, 2010). 

Dalam pendekatan kesejahteraan keluarga yang digunakan oleh BKKBN, pengukuran 

kemiskinan dilakukan melalui pendataan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar 

kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan 

pengentasankemiskinan.Terdapat empat kelompok data yang dihasilkanoleh Pendataan 

Keluarga, yaitu: 

a. Data demografi, misalnya jumlah jiwa dalamkeluarga menurut jenis kelamin. 

b. Data keluarga berencana, misalnya PasanganUsia Subur (PUS), peserta KB, dll. 

c. Data tahapan keluarga sejahtera, yaitu jumlahkeluarga yang masuk dalam kategori 

keluargapra-sejahtera, sejahtera I, II dan III. 

Pendataan kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi 

menjadi lima tahap, yaitu: 

a. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin) 

b. Keluarga Sejahtera I (miskin) 

c. Keluarga Sejahtera II 

d. Keluarga Sejahtera III 
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e. Keluarga Sejahtera III plus 

Pra Sejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan dasarnyasecara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, 

sandang, papan dan kesehatan. Sejahtera tahap I (miskin) diartikan sebagai keluarga yang 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial 

psikologisnya. Yang dimaksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan 

pendidikan, keluarga berencana,interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan 

tempat tinggal dan transportasi (CIFR, 2004). 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melakukan pengukuran kemiskinan 

menggunakan pendekatan pembangunan manusia. Pendekatan ini menggunakan Human 

Development Ratio (HDR) sebagai alat ukur kemiskinan. Human Development Report 

(HDR) adalah satukonsep yang melihat pembangunan secara lebihkomprehensif, di mana 

pembangunan harusmenjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuanakhir, bukan 

menjadikan manusia sebagai alatpembangunan. Di dalam konsep ini, jugadijelaskan bahwa 

pembangunan manusia padadasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagimasyarakat. 

Hal yang paling penting di antarapilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidupyang 

panjang dan sehat, untuk mendapatkanpendidikan dan memiliki akses kepada sumberdaya 

untuk mendapatkan standar hidup yanglayak. Pilihan penting lainnya adalah 

kebebasanberpolitik, jaminan hak asasi manusia danpenghormatan secara pribadi. 

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah tergantung pada dua faktor 

utama yakni: (1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) Lebar sempitnya 

kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per 

kapita yang dicapai suatu negara, selama distribusi pendapatan tidak merata, maka tingkat 

kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap mengkhawatirkan. Demikian pula sebaliknya, 

sementara apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional 

rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas 

(Todaro, 1983). 
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Todaro (1983) menyatakan bahwapengukuran kemiskinan semacam ini dianggap para 

ekonom masih belummemuaskan karena permasalahan kemiskinan lebih serius daripada 

itu, sehinggadicoba penghitungan suatu poverty gap (jurang kemiskinan) yang mengukur 

total jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih beradadi 

bawah garis kemiskinan. 

Jumlah penduduk miskin suatu negara diukur dengan mencari tahu berapa jumlah 

penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari garis kemiskinan (poverty line) yang telah 

ditetapkan. Garis kemiskinan ini memasukan informasi tingkat harga pada masing-masing 

negara, sehingga ukuran ini berbasis Purchasing Power Parity (PPP). Todaro (1983) 

menyatakan bahwa pengukuran kemiskinan semacam ini dianggap para ekonom masih 

belum memuaskan karena permasalahan kemiskinan lebih serius daripada itu, sehingga 

dicoba penghitungan suatu poverty gap (jurang kemiskinan) yang mengukur total jumlah 

pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih berada di bawah garis 

kemiskinan. 

Dalam mengukur kemiskinan, diperlukan adanya garis kemiskinan sebagai refleksi 

dari suatu konsep perkiraan kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan 

dipertimbangkan berdasarkan norma tertentu. Garis kemiskinan yang didasarkan pada 

konsumsi (consumption-based poverty) terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) pengeluaran yang 

diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) 

jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam 

kehidupan masyarakat seharihari. Garis kemiskinan menyatakan kemampuan seseorang 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar.  

Pengukuran garis kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) memakai standar yang digunakan oleh World Bank. Garis kemiskinan yang disusun 

oleh BPS terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan 

non makanan. Garis kemiskinan makanan dihitung dari besarnya pengeluaran untuk 

memenuhi kebutuhan minimum energi (kalori) per kapita per hari. Sedangkan garis 

kemiskinan non makanan dihitung dari besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pakaian, 
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perumahan, transportasi dan pendidikan. BPS menggunakan ukuran konsumsi 2100 kalori 

per kapita per hari dan pengeluaran minimum untuk pakaian, transportasi, perumahan dan 

pendidikan sebagai batas miskin.  Melalui indikator tersebut, BPS setiap tahun merilis 

ukuran garis kemiskinan dalam bentuk nominal Rupiah yang telah mewakili nilai Rupiah 

minimal yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar bisa hidup layak. 

Garis kemiskinan menurut BPS menyebutkan pendudukmiskin dalam tiga kategori 

antara lain : 

a. Penduduk sangat miskin 

Adalah penduduk yang konsumsinya kurang dari 1.900 kalori per orang per hari 

ditambah denganpengeluaran non pangan (PNM) atau senilai Rp 120.000,00 per 

orang per bulan atau rumah tanggayang pendapatannya kurang dari Rp 

480.000,00 per bulan. 

b. Penduduk miskin 

Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 

1.900 kalori –2.100 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan 

Rp150.000,00 per orang per bulanatau rumah tangga yang pendapatannya 

kurang dari Rp600.000,00 per bulan. 

c. Penduduk hampir miskin 

Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 

2.100 kalori –2.300 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan 

Rp175.000,00 per orang per bulanatau rumah tangga yang pendapatannya 

kurang dari Rp700.000,- per bulan. 

 

Terkait dengan pengukuran kemiskinan, dalam Fiqih Zakat, menurut Mazhab Hanafi, 

seseorang disebut fakir apabila tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum 

zakat yang sah atau memiliki harta yang mencapai nishab atau lebih tetapi terdiri dari 

perabot rumah tangga, pakaian dan kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan miskin adalah 
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orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi golongan mustahik dalam arti fakir dan miskin 

menurut mazhab Hanafi adalah : 

a. Tidak memiliki apa-apa 

b. Memiliki rumah beserta perabotannya dalam jumlah yan tidak berlebihan. 

c. Memiliki mata uang kurang dari nishab 200 dirham atau nishab yang sudah dikenal 

dari harta apapun. 

d. Memiliki barang-barang selain uang dalam jumlah kurang dari nishab. 

 

Sementara menurut Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, fakir dan miskin adalah 

orang-orang yang kebutuhannya tidak tercukupi. Seseorang dikatakan fakir apabila tidak 

mempunyai harta dan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

meliputi sandang, pangan dan papan baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang menjadi 

tanggungannya. 

Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam 

memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungan tetapi tidak 

semuanya terpenuhi. Sebagian ulama dari ketiga mazhab memberi batasan bahwa orang 

miskin adalah orang yang dapat memenuhi setengah atau lebih kebutuhannya, sedangkan 

fakir memiliki harta atau penghasilan kurang dari setengah kebutuhan. Dari definisi tersebut, 

dapat disimpulkan ukuran fakir maupun miskin sebagai pihak yang berhak menerima zakat 

adalah : 

a. Tidak memiliki harta sama sekali. 

b. Memiliki harta dan usaha namun tidak mencukupi separuh kebutuhan. 

c. Memiliki harta dan usaha namun hanya mencukupi separuh dari kebutuhan sehari 

– hari (Qardhawi, 2002 : 504). 

 

Masalah kemiskinan tidak selalu identik dengan masalah kesejahteraan, demikian 

pula tingkat pendapatan yang tinggi juga tidak menjamin tingkat kesejahteraan akan tinggi. 

Kesejahteraan selain tercermin dalam tingkat pendapatan, juga dicerminkan dengan 
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terpenuhinya kebutuhan standar yang lain seperti pendidikan dan kesehatan (Subagio 

dalam Multifiah, 2010). Namun demikian, semua kebutuhan standar tersebut akan dapat 

dipenuhi apabila tingkat pendapatan memadai. Oleh karena itu, kesejahteraan pada 

ujungnya dalam pengertian ekonomi dapat diukur dengan tinggi rendahnya tingkat 

pendapatan yang diperoleh suatu rumah tangga. 

 

2.1.6 Hubungan Kemiskinan dengan Distribusi Pendapatan 

Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Menurut 

Todaro (1983), dalam menelusuri dua permasalahan tersebut, alat yang digunakan adalah 

kurva kemungkinan produksi. Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang 

dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-

barang kebutuhan pokok (necesseitygoods) seperti pangan. Kedua meupakan barang-

barang mewah seperti mobil mewah,  perhiasan dan sebagainya. Rumah tangga dengan 

penghasilan rendah akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok. Sebaliknya, rumah tangga kaya membelanjakan sedikit sekali 

penghasilannya untuk kebutuhan pokok dan relatif banyak membelanjakan pendapatannya 

untuk barang-barang mewah. Sebagai gambaran, misalkan dalam sebuah perekonomian 

yang terdiri dari dua rumah tangga atau keluarga. Keluarga miskin memiliki penghasilan tiap 

tahun sebesar 5 unit. Keluarga ini akan membelanjakan 90% penghasilannya untuk 

kebutuhan pokok sedangkan 10 persennya untuk barang mewah. Sementara itu, keluarga 

kaya membelanjakan penghasilannya sebesar 20% untuk kebutuhan pokok dan sisanya 

untuk barang mewah. Seumpama Produk Nasional Bruto adalah 8 unit kemudian dibagi rata 

masing-masing individu mendapat 4 unit dimana Y adalah tingkat pendapatan pribadi. 

Gambar 2.6 menunjukkan dalam situasi tersebut, masing-masing individu akan 

membelanjakan 90 persen penghasilannya atau sebesar 3,6 unit penghasilan untuk 

kebutuhan pokok sehingga permintaan barang-barang pokok menjadi 7,2 unit. Sebaliknya, 

masing-masing individu membelanjakan hanya 20% atau 0,4 unit penghasilan untuk barang-

barang mewah sehingga ada 0,8 total penghasilan yang dibelanjakan untuk barang-barang 
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mewah. Jika permintaan ini dialihkan dalam bentuk produksi, maka titik pada kurva 

kemungkinan produksi akan mendekati titik B. 

Seumpama pendapatan nasional yang berjumlah 8 unit tersebut dibagikan secara 

timpang terhadap masing-masing individu dengan individu pertama mendapat 7 unit dan 

individu kedua mendapat 1 unit. Dengan porsi yang timpang seperti itu, jumlah permintaan 

kebutuhan pokok hanya 2,3 unit (orang kaya membelanjakan 1,4 unit dan orang miskin 

membelanjakan 0,9 unit) sedangkan untuk jumlah permintaan barang-barang mewah adalah 

5,7 unit (5,6 untuk orang kaya dan 0,1 untuk orang miskin). Produksi akan mengambil 

tempat di sekitar titik A. 

    Gambar 2.2 : Kurva Kemungkinan Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Todaro, 1983 

 

Kurva kemungkinan produksi menggambarkan hubungan distribusi pendapatan dan 

pola permintaan. Dua perekonomian dengan Produk Nasional Brutodan pendapatan 

perkapita yang sama bisa saja berbeda struktur produksi dan konsumsinya tergantung 

distribusi dan pemerataan pendapatannya. Jika tingkat PNB dan pendapatan per kapita 

rendah, maka distribusi pendapatannya akan timpang dan permintaan agregat akan 

semakin dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan konsumsi orang kaya (Todaro, 190:1983). 

Realitanya, orang kaya hanyalah sebagian kecil dari populasi namun mampu 

mengendalikan sumber daya yang tidak seimbang. Daya beli mereka yang dominan bisa 
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mengubah produksi menjadi industri barang-barang mewah, sedangkan sebagian besar 

rakyat masih hidup kekurangan. Hal ini menunjukkan implementasi teori kedaulatan 

konsumen sebagaimana dimanifestasikan dalam kurva permintaan pasar yang sebenarnya 

tidak menggambarkan kedaulatan semua konsumen, tetapi hanya sebagian kecil konsumen 

kaya yang menguasai pasar dan menentukan komoditas yang akan diproduksi, 

Oleh karena posisi produksi barang konsumsi terletak pada titik di mana orang kaya 

besar kemungkinan proporsi pengeluarannya lebih diperuntukkan barang mewah daripada 

barang kebutuhan pokok, akhirnya orientasi produksi diarahkan untuk memenuhi keinginan 

sekelompok orang kaya untuk mengonsumsi barang-barang mewah. Pola permintaan 

seperti ini tentunya memerlukan teknik produksi dengan intensifikasi modal lebih besar 

daripada intensifikasi tenaga kerja. Akibatnya lapangan kerja semakin sedikit, keuntungan 

sebagian kecil masyarakat bertambah namun ketimpangan semakin melebar.Bila distribusi 

pendapatan merata, maka permintaan akan mengarah kepada barang-barang kebutuhan 

pokok yang produksinya lebih memerlukan intensifikasi tenaga kerja sehingga lebih banyak 

lapangan kerja yang tersedia dan akhirnya mempu mengurangi tingkat kemiskinan.  

 

2.1.7 Peran Pemberdayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga 

Dalam teori ekonomi, rumah tangga diasumsikan menjadi pemilik atas sumberdaya 

atau faktor produksi dalam sebuah perekonomian. Faktor produksi terbagi dalam tiga 

kategori yaitu : (1) sumberdaya alam, (2) sumberdaya modal dan (3) sumberdaya manusia 

(Samuelson dalam Multifiah, 2010). Pola kepemilikan sumberdaya setiap rumah tangga 

mempengaruhi pola distribusi pendapatan dalam masyarakat (Boediono dalam Multifiah, 

2010). Hal ini disebabkan karena, pendapatan sebuah rumah tangga berasal dari faktor 

produksi yang dimiliki. Selain jumlah faktor produksi, kualitas faktor produksi yang meliputi 

produktivitas dan komposisi mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Dengan katalain 

pendapatan rumah tangga ditentukan oleh  jumlah sumberdaya yang dimiliki dan  harga per 

unit masing-masing faktor produksi.  
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Menurut Lipsey dalam Multifiah (2010), dalam suatu tatanan ekonomi masyarakat, 

rumah tangga merupakan salah satu pelaku dalam ekonomi mikro di samping perusahaan 

dan pemerintah. Kekuatan ekonomi suatu negara tergantung kepada kekuatan ekonomi 

masing-masing rumah tangga karena rumah tangga berperan sebagai penunjang 

perekonomian suatu negara. Secara teoritis, hal tersebut dibuktikan dengan adanya metode 

penghitungan pendapatan nasional melalui penjumlahan seluruh pengeluaran rumah tangga 

dan melalui penjumlahan seluruh pendapatan yang dihasilkan rumah tangga. Dengan 

demikian, perekonomian suatu negara akan mencapai pendapatan nasional yang tinggi 

apabila pendapatan masing-masing rumah tangga di dalamnya juga tingggi, begitu juga 

sebaliknya. Namun realitanya, di dalam suatu negara, sebagian rumah tangga adalah miskin 

dan sebagiannya lagi kaya. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kepemilikan 

sumberdaya dan faktor produksi oleh rumah tangga. Oleh karena itu, pemberdayaan 

ekonomi rumah tangga miskin guna memperkuat perekonomian negara adalah sebuah 

keharusan. 

Pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin dapat diartikan sebagai upaya 

peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya 

demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup dan 

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat dalam hal perbaikan ekonomi terutama 

kecukupan pangan dan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan). 

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan. 

Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pertama, menciptakan iklim 

yang memungkinkan individu atau masyarakat dapat berkembang. Titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang mampu dikembangkan. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

dan berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat daya yang dimiliki masyarakat. 

Dalam hal ini, upaya yang sngat pokok adalah peningkatan akses terhadap sumber-sumber 
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kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, 

memberdayakan juga memiliki arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah 

agar yang lemah tidak bertambah lemah. Perlindungan kepada yang lemah amat mendasar 

sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. 

Dalam dunia bisnis, pemberdayaan diartikan sebagai proses peningkatan optimasi 

kemampuan atau produktivitas. Di sisi lain, pemberdayaan dalam konteks bisnis bisa 

diartikan sebagai peningkatan kemampuan bersaing dan posisi tawar. Pemberdayaan 

merupakan pemberian kesempatan atau fasilitas agar individu atau masyarakat memiliki 

aksebilitas terhadap modal, teknologi, informasi dan jaminan pemasaran agar mampu 

meningkatkan produksi dan memajukan usahanya sehingga bisa memperbaiki 

kesejahteraannya.  

Apabila pemberdayaan didefinisikan sebagai peningkatan optimasi kemampuan, maka 

zakat produktif merupakan suatu proses pemberdayaan dengan mustahik sebagai objeknya 

dan Muzakki dan Lembaga Amil sebagai subjeknya. Zakat produktif merupakan sebuah 

proses pemberdayaan dimana mustahik diangkat kapabilitasnya melalui akses modal dan 

peningkatan kemampuan manajemen agar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang belum 

tercapai dan usaha yang dijalankan kinerjanya lebih baik sehingga mampu bertransformasi 

dari mustahik menjadi muzakki. 

 

2.1.8 Teori Produksi dan Pengaruh Modal terhadap Produksi dan Pendapatan 

Dalam ide zakat produktif, teori yang bisa menjelaskan ide tersebut adalah teori 

produksi. Mustahik yang menjadi objek zakat dalam teori produksi diposisikan sebagai 

perusahaan (firm). Dalam teori produksi, Produksi adalah sebuah proses dimana input 

dikombinasikan dan diolah untuk menjadi output. Sedangkan perusahaan adalah seseorang 

atau kumpulan orang-orang yang melakukan produksi barang atau jasa untuk memenuhi 

permintaan dan mencari laba (Case dan Fair, 2010 : 166). 
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Input merujuk kepada apapun yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam proses 

produksi atau proses lain yang berkaitan. Output berarti segala komoditas yang diproses 

dan dihasilkan oleh suatu perusahaan yang kemudian diperjualkan. 

Keputusan produksi pada suatu perusahaan didasarkan pada 4 hal antara lain : 

1. Berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk keperluan belanja input ? 

2. Bagaimana membagi semua input yang dibelanjakan ke dalam beberapa jenis 

input ? 

3. Pada masing-masing jenis input, berapa yang akan dialokasikan ke dalam 

beberapa jenis output ? 

4. Berapa output yang diproduksi ? 

 

Jawaban atas pertanyaan terakhir ditentukan oleh jawaban pada pertanyaan ketiga yang 

terdiri atas berapa jumlah tenaga kerja yang ada, kapasitas alat produksi, jumlah bahan 

mentah dan input-input lain yang dialokasikan untuk produksi. 

Keputusan tentang input dan output tidak bisa diambil secara independen atau sendiri-

sendiri. Terdapat sebuah hubungan bersifat teknis yang membatasi pilihan yang ada. 

Sebuah perusahaan tidak akan bisa memproduksi output tanpa kombinasi antar output. 

Hubungan antara kombinasi beberapa input dengan output yang dihasilkan disebut dengan 

fungsi produksi (Bauman, 1972). 

Dalam teori produksi, fungsi produksi menyatakan output maksimum yang bisa 

dihasilkan dengan jumlah input tertentu dalam teknologi tertentu (Samuelson, 1996). Fungsi 

produksi berkaitan dengan hubungan antara input dan output yang bisa dihasilkan. Secara 

matematis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Q = f(K, L, T) 
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dimana K adalah modal, L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dan T adalah tingkat 

teknologi yang digunakan untuk produksi. Pernyataan di atas memiliki pengertian bahwa ia 

merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya tingkat produksi suatu barang 

tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja dan teknologi yang digunakan. 

 Fungsi produksi bertujuan untuk mendapatkan batasan jumlah keuntungan yang bisa 

dicapai oleh perusahaan. Setiap unit usaha dapat melakukan variasi dalam menggunakan 

input untuk menghasilkan output tertentu. Fleksibilitas dalam hal terebut dapat 

memunculkan bermacan kemungkinan kombinasi input dan output.  

 Hubungan antara input dan output yang menjadi karakteristik dari fungsi produksi 

suatu usaha tergantung kepada cara berproduksi yang dipakai. Pada umumnya semakin 

maju teknik produksi yang digunakan, maka output yang diproduksi pada suatu tingkat input 

akan semakin meningkat. 

Fungsi produksi selain dijelaskan dengan cara sederhana di atas, juga bisa dijelaskan 

menggunakan fungsi Cobb Douglas. Secara matematis fungsi Cobb Douglas ditulis dengan 

persamaan : 

Q = A KαLβ      (1) 

 Q  : Output 

 K   : Modal 

 L  : Tenaga Kerja 

 A  : Parameter Efisiensi 

 α  : Elastisitas Modal 

 β  : Elastisitas Tenaga Kerja 

 

Fungsi Cobb Douglas dapat diperoleh dengan membuat linear persamaan sehingga 

menjadi :  

LnQ = LnA + αLnK + βLnL + ɛ    (2) 
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Dengan meregres persamaan di atas, maka secara mudah akan diperoleh parameter 

efisiensi (A) dan elastisitas inputnya. Jadi, salah satu kemudahan fungsi Cobb Douglas 

adalah secara mudah dapat dibuat linear sehingga mudah untuk mendapatkannya. 

Fungsi Cobb Douglas dapat digunakan untuk mencari marginal physical product, yaitu 

perubahan output akibat perubahan satu satuan input yang diperoleh dari turunan pertama  

fungsi produksi yang terbentuk, yaitu dQ/dK dan dQ/dL. Bila fungsi Cobb Douglas adalah :   

Q = A KαLβ     

 Maka marginal physical product of capital diperoleh melalui : 

  
dQ

dK
=  MPPK   = A.aKa-1Lb = 

Aa Ka Lb

K
 = a 

Q

K
   (3) 

 

 Sedangkan marginal physical product of labor adalah : 

  
𝑑𝑄

𝑑𝐿
=  𝑀𝑃𝑃𝐿 = A.aKaLb-1 = 

Aa  Ka Lb

L
 = a 

Q

L
   (4) 

  Elastisitas input adalah persentase perubahan output sebagai akibat 

persentase perubahan input. Hal tersebut diperoleh dari : 

  Elastisitas K =

dQ
Q 

dK
K 
 = 

dQ

dK
 . 

K

Q
     (5) 

  Elastisitas L = 

dQ
Q 

dL
L 
 = 

dQ

dL
 . 

L

Q
     (6) 

 

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi dari fungsi 

produksi Cobb Douglas sekaligus merupakan elastisitas inputnya. 

Analisis elastisitas input sangat penting untuk menjelaskan input mana yang lebih 

elastis dibanding yang lain di samping itu juga dapat diketahui intensitas faktor produksinya 

antara padat modal ataukah padat karya. 

Penjumlahan antar elastisitas menggambarkan return to scale. Artinya apabila α + β = 

1 berarti constant return to scale, bila α + β < 1 betrarti decreasing return to scale dan 

apabila α + β > 1 berarti increasing return to scale. Hal itu dapat dibuktikan sebagai berikut : 
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 Fungsi Cobb Douglas : Q = A KαLβ  

 Apabila input dinaikkan 2 kali lipat maka : 

  Q2   = A(2K1)
α (2L1)

β 

 = A2αK1
α 2βL1

β 

 = 2α+βAK1
αL1

β 

 Jadi, α + β = 1, maka Q2 = 2Q1, berlaku constant return to scale. 

 α + β > 1, maka Q2> 2Q1, berlaku increasing return to scale. 

 α + β < 1, maka Q2< 2Q1, berlaku decreasing return to scale. 

  

 Fungsi Cobb Douglas dapat mengilustrasikan secara mudah perubahan output 

sebagai akibat perubahan input. apabila input baik K maupun L ditambah 2 kali lipat maka 

output akan naik 2 kali lipat juga (Joesron dan Fathorrazi, 2012). 

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang keterkaitan di antara tigkat 

produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan 

berbagai tingkat produksi barang. Dalam analisis tersebut, diasumsikan bahwa faktor-faktor 

produksi lain seperti modal, tanah dan teknologi dinyatakan jumlahnya tetap. Satu-satunya 

faktor produksi yang bisa diubah adalah tenaga kerja (Samuelson, 1996). 

Dalam asumsi di atas, berlaku hukum hasil lebih yang berkurang (the law of 

diminishing return). Hukum tersebut menyatakan bahwa produk marjinal setiap unit input 

akan menurun sebanyak penambahan jumlah input yang ditambahkan dengan asumsi input 

lainnya konstan.  

 Alasan tunduknya fungsi produksi terhadap the law of diminishing return adalah 

semakin banyak input tertentu yang ditambahkan seperti tenaga kerja ditambahkan ke input, 

tanah, mesin dan input lainnya yang berjumlah tetap, maka tenaga kerja akan semakin 

sedikit memiliki faktor produksi lain yang bekerja bersamanya sehingga tanah semakin 

sempit, mesin atau alat produksi dipekerjakan melampaui batas dan tugas yang dilakukan 

terasa semakin penting. 
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Tidak ada satupun perusahaan yang mau terjebak dalam the law of diminishing 

return. Maka yang dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah menambah input yang lain 

seperti modal di tengah peningkatan input tenaga kerja. Perlu diketahui bahwa semua input 

selalu bekerja bersamaan dalam produksi. Secara umum, setiap adanya tambahan modal 

akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena modal seperti bangunan dan mesin 

produksi tidak akan berguna tanpa ada tenaga kerja yang mengoperasikannya sehingga 

bisa dikatakan bahwa modal dan tenaga kerja memiliki hubungan komplementer (Case dan 

Fair, 2007). 

Apabila sebuah perusahaan selain menambah tenaga kerja, juga menambah faktor 

modal maka hal itu bisa dijelaskan oleh konsep return of scale. Dalam jangka panjang 

semua input adalah variabel sehingga perubahan input akan menyebabkan perubahan pada 

output. Dalam konsep ini ada 3 kondisi yang bisa dijelaskan : 

1. Constant Return to scale 

Kondisi ini terjadi apabila faktor produksi ditambah secara proporsional, maka 

besarnya output bertambah dalam jumlah yang sama dengan tambahan input 

yang dilakukan. Hal ini digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.4 : Constant Return To Scale 
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2. Increasing Return to Scale 

Kondisi ini terjadi apabila faktor produksi ditambah secara proporsional, maka 

besarnya output bertambah dalam jumlah yang lebih besar daripada tambahan 

input yang dilakukan. Hal ini digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.5 : Increasing Return To Scale 

 

 

 

 

 

 

 

3. Decreasing Return to Scale 

Kondisi ini terjadi apabila faktor produksi ditambah secara proporsional, maka 

besarnya output bertambah dalam jumlah yang lebih kecil daripada tambahan 

input yang dilakukan. Hal ini digambarkan sebagai berikut.  

 Gambar 2.6 : Decreasing Return To Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

Dalam upaya meningkatkan output, hal yang perlu diperhatikan adalah laju 

pertambahan modal untuk mengimbangi laju pertambahan tenaga kerja agar tidak 

mengarah kepada the law of diminishing return. 

Modal adalah barang-barang hasil produksi yang tahan lama yang pada gilirannya 

akan digunakan sebagai input dalam proses produksi. Barang modal memiliki satu sifat 

penting yaitu dapat berlaku sebagai input maupun output.  

Menurut Samuelson (1996), modal merupakan salah satu sumberdaya yang dimiliki 

oleh suatu rumah tangga. Modal terbentuk melalui keputusan suatu rumah tangga untuk 

menunda pengeluaran konsumsi pada masa sekarang untuk meningkatkan konsumsi di 

masa mendatang. Konsumsi di masa depan yang lebih tinggi merupakan imbal hasil atas 

penundaan konsumsi di masa sekarang. Dalam teori modal, pendapatan modal merupakan 

pendapatan bersih yang diinvestasikan yang diterima tiap unit waktu. Hakikatnya, modal 

adalah apapun yang mampu menghasilkan pendapatan apabila didayagunakan melalui 

proses produksi atau penyewaan. Sedangkan Alfitri dan Ghozali (2014) menjelaskan modal 

merupakan persediaan uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual untuk 

mendapatkan keuntungan dalam perdagangan ataukegiatan jual beli. Modal juga 

merupakan suatu kolektivitas benda modal yang dapat dilihat dari fungsi produksinya dalam 

memperoleh pendapatan.  

Pada setiap rumah tangga maupun perusahaan, keberadaan modal selalu diharapkan 

untuk memiliki tingkat pengembalian yang tinggi sehingga setiap rumah tangga berusaha 

menetapkan investasi terbaik. Untuk itu, diperlukan suatu ukuran terhadap tingkat 

pengembalian modal yang menunjukkan pengembalian rupiah bersih pada periode tertentu 

untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. 

Penetapan invstasi yang tepat bisa dilakukan salah satunya dengan cara 

membandingkan tingkat pengembalian modal dari berbagai investasi yang bisa dilakukan. 

Untuk setiap investasi, yang perlu dihitung pertama-tama adalah biaya barang modal secara  

normal. Selanjutnya adalah memperkirakan penerimaan rupiah dalam jangka waktu tertentu 

atau uang sewa yang bisa dihasilkan. Rasio penerimaan rupiah atau uang sewa yang 
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Π = TR - TC 

TC= FC+VC 

diterima terhadap biaya modal menunjukkan tingkat pengembalian modal yang 

diinvestasikan. 

Pengembalian modal dari setiap investasi yang dilakukan oleh sebuah rumah tangga 

terletak di dalam laba. Laba adalah sisa pendapatan setelah pendapatan total dikurangi total 

biaya. Tingkat persentase laba mempunyai dimensi penghasilan rupiah per setiap rupiah 

yang diinvestasikan. 

Dalam upaya meningkatkan pendapatannya, setiap rumah tangga selalu 

membutuhkan modal tambahan karena setiap adanya tambahan modal akan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja (Case dan fair, 2007 : 179). Modal yang digunakan untuk 

melakukan peningkatan produksi usaha dijadikan sebagai biaya dalam dalam kegiatan 

proses produksi yang dinyatakan dalam biaya usaha. Biaya usaha dapat diklasifikasikan 

dalam dua biaya yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost). Biaya tetap 

(fixed cost) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya danterus dikeluarkan walaupun barang 

yang dijual banyak atau sedikit. Biaya variabel adalah biayayang dikeluarkan yang besar 

kecilnya dipengaruhi oleh barang yang diproduksi. Semakin banyak produksi, semakin kecil 

biaya variabel yang dikeluarkan. Biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC) yang dijumlahkan 

menjadi total biaya (TC), maka : 

 

 

 

Semakin rendah biaya produksi, maka laba yang didapatkan akan semakin tinggi, 

sebagaimana ditampilkan dalam rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Dari uraian di atas bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi modal, maka peluang 

peningkata laba semakin besar sehingga pendapatan rumah tangga mustahik bisa 

ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan adanya modal, maka akan tercipta lapangan 
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pekerjaan (menanggulangi pengangguran), meningkatkan pendayagunaan sumberdaya 

umah tangga terutama tenaga kerja agar lebih poduktif dan sumberdaya lainnya agar bisa 

digunakan secara lebih optimal. 

Sementara itu, penyaluran zakat produktif apabila dilihat dengan teori produksi 

merupakan suatu upaya memberdayakan mustahik agar bisa meningkatkan output melalui 

pertambahan modal. Bantuan zakat berupa modal usaha yang disalurkan kepada mustahik, 

agar mampu meningkatkan output atau paling tidak membantu kelancaran proses produksi, 

maka diinvestasikan ke dalam pengadaan persediaan barang dagangan, bahan baku dan 

peralatan produksi. Dengan demikian, zakat produktif menjadi sumber pendapatan yang 

lebih berkelanjutan dibandingkan dengan zakat konsumtif karena membantu meningkatkan 

akumulasi modal usaha sehingga pendapatan yang diterima mustahik terjadi peningkatan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Hamzah dan Syahnur (2013) dalam jurnal berjudul “Analisis Dampak Pemberian 

Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh 

Utara”mengidentifikasi pengaruh pemberian zakat produktif dalam bentuk modal 

usaha telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan penerima 

zakat produktif dan dampak terhadap penurunan jumlah kemiskinan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. 

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan 

adalah kuantitatif dengan menggunakan uji beda wilcoxon untuk melihat perbedaan 

pendapatan sebelum dan sesudah pemberian zakat produktif dalam bentuk modal 

usaha dan korelasi spearman mengetahui hubungan antara modal usaha Zakat 

Produktif  dengan peningkatan pendapatan penerima modal usaha 

(variabledependent).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin penerima zakat 

produktif dalam bentuk modal usaha dan masih aktif dalam menjalankan usahanya di 

Kabupaten Aceh Utara. Wilayah penelitian yang dipilih adalah 10 Kecamatan yang 
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memiliki jumlah penerima modal usaha zakat produktif terbanyak dan masih aktif 

dalam melanjutkan usahanya sampai akhir tahun 2011 yaitu kecamatan Nisam, 

Meurah Mulia, Syamtalira Bayu, Samudera, Dewantara, Kuta Makmur, Baktiya, Paya 

Bakong dan Syamtalira Aron.Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified 

random sampling. Dari 313 populasi, 77 orang terpilih menjadi sampel.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Zakat produktif dalam bentuk  modal 

usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat 

produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah 

menerima modal zakat produktif. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil analisis data 

menggunakan uji beda wilcoxon bahwa terdapat perbedaan pendapatan sebelum 

dan setelah menerima zakat produktif dari Baitul Maal Kabupaten Aceh Utara yaitu, 

Nilai Zhitung= -7.535 <Z = - 1,96.  Nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05. tingkat 

kepercayaan 95% dantingkat signifikan a = 5%. 

Hasil korelasi rank-spearman adalah 0,811 yang berarti ada hubungan positif antara 

pemberian zakat produktif berupa modal usaha terhadap pendapatan usaha 

masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara. Derajat hubungan yang terjadi 

menyatakan „Sangat Kuat‟ karena berada di interval korelasi antara 0,800 – 1,000. 

Nilai Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai 0,000 < 0,05, artinya bahwa hubungan yang 

terjadi adalah signifikan (nyata/berarti). Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara pemberian modal dengan peningkatan usaha. Dari hasil regresi, didapatkan 

persamaan :  

                 Y = -0.10 + 0.142K+ 0.121S + 0.263 L 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diinterpretasikan bahwa koefisien modal zakat 

produktif sebesar  0.142. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan modal zakat 

produktif sebesar 1% akan mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha sebesar 

0.142%. Koefisien keahlian sebesar 0.121. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 
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keahlian sebesar 1 kali akan mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha sebesar 

0.121%.  Koefisien jumlah tenaga kerja sebesar 0.263. Hal ini menunjukkan setiap 

peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 1% akan mempengaruhi peningkatan 

pendapatan usaha sebesar 0.263%. Nilai konstanta sebesar -0.010menunjukan nilai 

prediksi rata-rata pendapatan usaha apabila jumlah tenaga kerja, modal zakat 

produktif dan keahlian  sama dengan nol. Artinya jika kedua variabel modal usaha 

dan tenaga kerja bernilai nol maka pendapatan usaha berada di bawah standar. 

2. Mutia dan Zahara (2009) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat 

(Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif pada BAZDA Kota Jambi)” berusaha 

menemukan pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan 

ekonomi mustahik pada BAZDA Kota Jambi. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan data primer yangg berasal dari kuisioner dan wawancara terhadap 

mustahik dan data sekunder yang berasal dari BAZ Kota Jambi. Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesejahteraan menggunakan variabel pendapatan (Y) sebagai 

variabel terikat dan Zakat yang diterima oleh mustahik (Zk), Jumlah anggota 

keluarga (JART) dan Usia mustahik saat menerima zakat (Us) sebagai variabel tidak 

terikat. 

Analisis data menggunakan uji F untuk menjelaskan keberartian seluruh variabel. 

Dalam uji F, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat dinyatakan bahwa 

seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Sementara itu, untuk 

menguji keberartian koefisien regresi, maka digunakan uji T dimana apabila T hitung 

lebih besar daripada T-tabel maka H0 ditolak. 

Hasil pengujian menunjukkan zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

ekonomi mustahik (pendapatan) dengan derajat kepercayaan 99%. Dari 143 
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responden, sebanyak 120 orang atau 83,92% mustahik mengalami kenaikan 

pendapatan setelah menerima zakat dalam bentuk modal usaha. 

3. Irfan Syauqi Beik (2010) dalam penelitian yang berjudul “Peran Zakat dalam 

Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan” berusaha membuktikan bahwa 

dana yang telah dihimpun selama ini berimplikasi pada pengentasan kemiskinan dan 

ketimpangan dengan mengambil studi kasus di wilayah DKI Jakarta yang merupakan 

barometer perekonomian Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan indeks yang 

telah digunakan secara masif di dunia dengan 3 aspek yang diukur yaitu, jumlah 

kemiskinan mustahik, tingkat keparahan kemiskinan mustahik.  

Untuk mengukur dampak zakat terhadap penurunan jumlah rumah tangga miskin 

mustahik, digunakan headcount index (H). Untuk tingkat kedalaman rumah tangga 

miskin, digunakan rasio poverty gap (P1) dan income gap (I). Sementara indeks Sen 

(P2) dan indeks FGT (Foster, Greer dan Thorbecke) atau P3, digunakan untuk meng 

- ukur dampak zakat terhadap tingkat kepa -rahan rumah tangga miskin. Sedangkan 

dari sisi kesenjangan pendapatan, rasio Gini dan kurva Lorenz digunakan sebagai 

alat analisa dalam melihat fenomena yang ada. 

Penelitian ini menggunakan data primer, dimana sampel sebanyak 1.195 rumah 

tangga penerima zakat dipilih secara acak dari total populasi yang berjumlah 26.403 

rumah tangga penerima zakat yang berada di wilayah DKI Jakarta. Mereka ini 

keseluruhannya berasal dari mustahik yang dibina oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta, dan Dompet 

Dhuafa Republika. 

Berdasarkan hasil penelitian, dana zakat yang telah disalurkan mampu 

meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82 persen. Se 

dangkan pro porsi zakat sendiri terhadap total penda patan rumah tangga mustahik 

adalah 8,94 per sen. Kontribusi zakat terhadap pen da patan yang paling besar 

terjadi di Jakarta Barat (11 persen) dan Jakarta Selatan (10,16 persen), sedangkan 
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yang terendah adalah di Ja karta Utara & Kepulauan Seribu (5,49 per sen). Ini 

menunjukkan bahwa secara umum, zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan 

mustahik. Dari sisi kemiskinan, jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi 16,80 

persen. Sementara itu, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik, sebagaimana 

ditunjukkan oleh nilai P1 dan I, juga dapat dikurangi 

Zakat mampu mengurangi jarak pendapatan rata-rata rumah tangga mustahik 

terhadap garis kemiskinan dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40, atau sebesar 

13,90 persen. Demikian pula halnya dengan rasio kesenjangan pendapatan (I) yang 

dapat dikurangi sebesar 13,72 persen. Hasil yang sama juga diperlihatkan oleh 

indeks Sen dan indeks FGT pasca distribusi zakat. Tingkat keparahan kemiskinan 

rumah tangga miskin penerima zakat dapat dikurangi setelah nilai P2 dan P3 

menunjukkan penurunan masing-masing 26,69 persen dan 36,70 persen.  Dari sisi 

kesenjangan pendapatan, nilai rasio Gini pasca zakat juga dapat dikurangi dari 0,351 

menjadi 0,349. Pengurangan sebesar 0,57 persen ini akibat masih ren 

dahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Jika angka itu 

dapat ditingkatkan, maka diyakini rasio tersebut dapat dikurangi lebih besar lagi. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari aspek input berupa modal sendiri, modal 

zakat produktif dan tenaga kerja yang kemudian diproses melalui pendampingan yang 

akhirnya menghasilkan peningkatan produksi dan pendapatan mustahik. 
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Gambar 2.7 : Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang hendak diajukan antara lain : 

H0  :  Zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

mustahik  

H1 : Zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

mustahik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan kegiatan penelitian lapangan. Yaitu cara 

penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel dengan kondisi lingkungan 

penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan dengan 

metode survei yang berarti spesifikasi dari prosedur untuk mendapatkan informasi mengenai 

sejumlah besar orang dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah kecil dari responden. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dalam lingkup wilayah administratif Kota Malang. 

Pemilihan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan objek penelitian, yaitu rumah tangga miskin 

di Kota Malang dan daya jangkau Lembaga Amil Zakat El-Zawa yang meliputi seluruh 

wilayah Kota Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan tanggal 1 hingga 31 Juli tahun 

2015 bertepatan dengan bulan Ramadhan dimana alokasi dana zakat dari LAZ El- Zawa 

mengalami peningkatan drastis. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan Usaha 

Penerimaan yang dimaksud di sini adalah jumlah rupiah yang diterima 

mustahik dari hasil penjualan usahanya dalam kurun waktu satu bulan (TR). 

Total penerimaan usaha ini didapat dari total output usaha (Q) dikalikan 

dengan harga (P) atau TR = P x Q 
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2. Modal Awal 

Modal awal merupakan jumlah modal sebelum mustahik menerima zakat 

produktif. Modal awal meliputi kas, peralatan, perlengkapan dan bahan baku 

yang diukur dengan nilai Rupiah yang digunakan untuk menjalankan usaha. 

3. Jumlah Dana Zakat yang Diterima 

Zakat yang diterima merupakan modal berupa uang tunai atau peralatan 

yang diterima mustahik dari LAZ El Zawa yang nilainya dihitung dalam satuan 

Rupiah. 

4. Jumlah Tenaga Kerja 

.Jumlah tenaga kerja meliputi semua orang yang terlibat dalam kegiatan 

usaha mustahik baik mustahik itu sendiri, anggota keluarga maupun dari luar 

anggota keluarga 

5. Intensitas Pendampingan 

Inntensitas pendampingan merupakan frekuensi pelatihan atau pengarahan 

dari LAZ El Zawa yang diikuti mustahik.  

6. Sumber Modal Lain 

Selain modal sendiri dan dana dari zakat, mustahik dimungkinkan untuk 

menerima modal berupa hibah atau pinjaman dari pihak atau instansi lain. 

Variabel ini nilainya diukur menggunakan satuan Rupiah.  

7. Lama Usaha 

Lama mustahik menjalankan usaha dihitung menggunakan satuan tahun. 

Apabila mustahik baru memulai usahanya, maka tidak menutup kemungkinan 

mustahik belum mencapai break event point. 

8. Urgensi Zakat Produktif bagi Mustahik 

Variabel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tentang penting atau 

tidaknya zakat produktif dari LAZ El Zawa bagi mustahik yang bersangkutan. 

Pandangan mustahik tentang urgensi zakat produktif diukur menggunakan 

skala linkert dengan kisaran angka 1 sampai 5.  
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Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan mustahik ini memerlukan 

beberapa variabel ekonomi, yang terdiri atas satu variabel terikat (dependent variable), yaitu 

Y, yang merupakan variabel dari pendapatan mustahik setelah menerima zakat modal 

usaha dari El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan empat variabel bebas. 

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat ditulis dalam persamaan : 

Y: f (K, L, Zk, IP, SL, LU, U). . . . (1) 

Keterangan:  

Y  : Pendapatan usaha mustahik setelah menerima zakat 

K  : Jumlah modal awal sebelum menerima zakat 

L  : Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

Zk   : Jumlah modal yang diterima dari zakat yang diterima mustahik 

Ip  : Intensitas pendampingan dari lembaga amil 

SL  : Sumber modal lain 

LU  : Lama usaha mustahik 

U : Urgensi zakat produktif bagi mustahik bersangkutan 

  

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahik El-Zawa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang yang menerima penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha. 

Sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan sampel tidak acak. Adapun teknik 

pengambilan sampel adalah menggunakan teknik sampel kemudahan (convenience 

sampling). Pada pengambilan sampel dengan cara ini, sampel diambil berdasarkan pada 

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Pengumpulan sampel 

dengan cara ini ditujukan untuk mencari petunjuk awal tentang suatu kondisi yang menarik 

perhatian. 

Tingkat variasi populasi memberikan pengaruh dalam menentukan ukuran sampel. 

Semakin besar variasi suatu populasi maka semakin besar pula ukuran sampel yang 

diperlukan agar estimasi parameter populasi dapat dilakukan secara akurat. 
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Jumlah populasi mustahik Lembaga amil Zakat El-Zawa adalah sebesar 120 mustahik. 

Sementara itu, sebuah studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel dalam sebuah 

penelitian untuk dapat menguji ada tidaknya hubungan. Oleh sebab itu yang menjadi objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah 50 mustahik Lembaga Amil Zakat El-Zawa UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

3.5 Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

a.  Jenis Data  

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Hal ini 

dilakukan berdasar pada jenis penelitian yang bersifat eksporatif. Data primer adalah 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu dari jawaban 

responden. 

b.  Metode Pengumpulan Data 

Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitan ini diperoleh. Metode atau 

cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu yangdilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaandan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam halini, peneliti melakukan tanya 

jawab atau wawancara secara langsung kepadaPengurus atau pimpinan El-Zawa 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mustahik penerima zakat. 

2. Kuesioner 

Kuesioner, adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepadaresponden 

(penerima bantuan zakat produktif) dari El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

3. Studi Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari ataumenggunakan catatan-

catatan instansi yang diteliti. 
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4. Data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal,artikel 

dan bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung. 

 

3.6  Analisis Data  

Metode yang digunakan adalah model analisis uji beda. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS 16.0. Sebelumnya data yang terkumpul akan dianalisis 

secara bertahap dengan dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu. Selanjutnya 

dilakukan pengujian statistik dengan uji distribusi normal dengan menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov test. Tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian 

dengan menggunakan uji analisis Paired Sample T-Test untuk hipotesis yang digunakan. 

Pada penelitian ini ditetapkan tingkat signifikansi atau probabilitas kesalahan untuk menolak 

Ho untuk seluruh pengujian adalah sebesar 0,05 atau 5%. 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statisik deskriptif digunakan untuk menggambarkan deskriptif variabel – variabel yang 

ada dalam peneltian ini. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum setiap 

variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), distribusi 

frekuensi, nilai minimum, nilai maksimum, dan deviasi standar. 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Analisis grafik yaitu dengan melihat histogram yang membandingkan antara observasi data 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Uji statistik yaitu metode uji Kolmogorov 

Smirnov yang digunakan untuk menguji normalitas data dengan melihat tingkat 

signifikansinya. Untuk mendeteksi data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, karena metode analisis grafik yang hanya dengan 
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melihat histogram dapat menyesatkan. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Residual 

dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05. 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan menggunakan paired sample T-Test (Uji dua sampel 

berpasangan). Uji dua sampel berpasangan adalah sebuah sampel dengan subjek yang 

sama namun mengalami perlakuan berbeda (Santoso, 2010). Penggunaan alat uji tersebut 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pendapatan mustahik antara sebelum 

dan sesudah menerima zakat produktif. Pengaruh zakat produktif terhadap perubahan 

pendapatan keluarga miskin dengan hipotesis : 

a. H0 : Rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif adalah 

tidak berbeda. 

b. H1 : Rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat   produktif 

adalah berbeda. 

Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan nilai T-tabel dan T-hitung 

a. Jika t hitung > t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap  variabel 

terikat. 

b. Jika t hitung < t tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

2. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS 

Dalam uji signifikansi, margin error yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Oleh karena 

itu, penentuan hasil uji signifikansi didapat dari : 

a. Apabila sig < 0,05 maka maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b. Apabila sig > 0,05 maka maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Kelembagaan Zakat Infaq dan Shadaqah 

       Sampel dalam penelitian ini adalah mustahik yang menjalankan UMKM yang 

mendapatkan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) El-Zawa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Berdirinya LAZ tersebut bermula dari Seminar dan Expo Zakat Asia 

Tenggara yang diselenggarakan Fakulas Syariah UIN Malang pada 22 November 2006. 

Bersamaan dengan acara ini, Menteri Agama Republik Indonesia, M. Basyuni bersama 

Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Imam Suprayogo menandatangani pendirian Pusat Kajian 

Zakat dan Wakaf. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN 

Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : Un.3/Kp.07.6/104/2007 

tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di 

lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang. 

Sejak resmi berdiri pada tahun 2007, El Zawa memiliki 2 bidang kerja sekaligus, yaitu 

pemberdayaan dan kajian. Berbagai program pemberdayaan telah dilakukan oleh El Zawa 

seperti pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus hingga 

pemberian modal usaha. Sedangkan untuk memperkuat posisinya sebagai pusat kajian 

zakat, el Zawa telah mengadakan berbagai kegiatan seperti bedah buku, pelatihan dan 

seminar. 

Meskipun telah ada berbagai kajian dan aktivitas riil di masyarakat, potensi dana 

filantropi yang dapat dikelola belum tergali secara maksimal. Dana Zakat, Infaq dan 

Shodaqoh yang dikelola oleh BAZ maupun LAZ dinilai belum maksimal jika dibandingkan 

dengan potensi yang ada. Belum adanya sistem pemberdayaan masyarakat yang 
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terintegrasi anatara BAZ dan LAZ membuat El-Zawa memprakarsai gerakan sinergi antara 

pemerintah, akademisi dan penggerak zakat.  

Sebagai LAZ yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan juga belum 

efektifnya pemberian zakat kepada mustahik memicu keinginan LAZ El Zawa untuk 

mengelola dana zakat secara produktif kepada masyarakat luas. Untuk itu pada setiap tahun 

selalu ada target pengembangan cluster masyarakat UMKM binaan yang baru. Oleh karena 

itu, LAZ El-Zawa menyalurkan zakat dalam bentuk Qardhul Hasan kepada UMKM binaan. 

Dengan adanya program ini, UMKM mampu mengakses sumber modal yang relatif cukup 

untuk kelangsungan ekonomi tanpa harus terlilit bunga bank atau rentenir. Dengan program 

ini, masyarakat dapat mengembangkan usaha dengan keberkahan dana zakat dari para 

muzakki di lingkungan UIN Maliki Malang. Pada tahun 2014, jumlah nasabah penerima 

qardhul hasan El Zawa mencapai 123 orang yang tersebar di wilayah Malang Raya antara 

lain, Lowokwaru, Kedungkandang, Sukun, Tumpang, Gondanglegi, Donomulyo, 

Karangploso, Sumberpucung, Bululawang, Kepanjen, Ngebruk dan Kucur. Pada akhir 2014, 

terdapat 45 tambahan nasabah baru dengan total pembiayaan Rp 145.000.000. 

Di samping menyalurkan zakat produktif dalam bentuk qardhul hasan, El Zawa juga 

menyalurkan zakat produktif dalam bentuk mudharabah. Dana yang disalurkan kepada tiap 

nasabah bisa mencapai Rp 25.000.000. Nisbah yang ditetapkan hanya 10% dari 

keuntungan usaha nasabah.  Pembagian keuntungan bisa diangsur bersama dengan 

angsuran pokok modal dalam jangka waktu 10-12 bulan.  Mekanisme ini didesain untuk 

tidak memberatkan pelaku usaha. Pada tahun 2014 terdapat 13 nasabah mudharabah yang 

baru dengan total pembiayaan sebesar Rp 105.000.000.  

 

4.1.2  Profil Responden 

Responden penelitian adalah rumah tangga atau perseorangan yang menjalankan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk kategori miskin dengan ukuran 

penghasilan di bawah Upah Minimum Kota Malang yang berjumlah 40 orang. Pada bagian 
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ini akan diutarakan profil responden yang meliputi jumlah anggota rumah tangga, umur, 

bidang usaha dan pendidikan. 

 

A. Jumlah Anggota Keluarga Tanggungan Responden 

Jumlah anggota keluarga menggambarkan tentang beban rata-rata rumah 

tangga. Jumlah anggota keluarga responden berkisar antara 3 hingga 8 orang 

dan bila dihitung, rata-rata setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga 

4 orang.  

Tabel 4.1: Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah Anggota 

Keluarga 

Jumlah % 

<4 (Kecil) 29 72,5% 

5-6 (Sedang) 11 17,5% 

>7 (Besar) 0 0% 

Total 40 100% 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

B.  Umur Responden  

Responden berdasarkan umur dapat dibaca pada tabel 4.2. dari tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa semua responden berada pada usia produktif yaitu sekitar 25-

50 tahun. Rata-rata usia responden adalah 43 tahun. Usia muda kurang dari 25 

tahun berkisar 2,5% dan sisanya berada pada usia di atas 25 tahun.  
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Tabel 4.2 :  Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah % 

16-25 1 2,5% 

26-35 7 17,5% 

36-45 12 30% 

46-55 18 45% 

>55 2 5% 

Total 40 100% 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

C. Tingkat Pendidikan Responden 

Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibaca pada tabel 4.3. dari 

tabel tersebut dapat dilihat bahwa 17,5% responden memiliki tingkat pendidikan 

Sekolah Dasar. 42,5% menamatkan pendidikan sampai jenjang SMP sederajat. 

35% menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas/kejuruan. Hanya 5% 

yang menempuh pendidikan hinga perguruan tinggi.  

   

Tabel 4.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jenjang Jumlah % 

<SD 0 0% 

SD Sederajat 7 17,5% 

SMP Sederajat 17 42,5% 
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SMA Sederajat 14 35% 

Perguruan Tinggi   2 5% 

    Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

D. Pengeluaran Responden 

Responden berdasarkan pengeluaran dapat dibaca pada tabel 4.4. Dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa 20% responden melakukan pengeluaran sehari-hari 

sampai dengan Rp 25.000.  55% responden melakukan pengeluaran sehari-hari 

sebesar antara Rp 25.000 hingga Rp 50.000. Sedangkan 25% responden lainnya 

melakukan pengeluaran lebih dari Rp 50.000 tiap harinya. 

Tabel 4.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Harian 

Tingkat Pengeluaran Jumlah % 

< Rp 25.000 8 20% 

Rp 25.000 - Rp 50.000 22 55% 

> Rp 50.000  10 25% 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Pengeluaran sehari-hari responden dialokasikan untuk kebutuhan makan 

rata-rata 50%. Sementara 30% untuk kebutuhan uang saku sekolah anak dan 

20% untuk kebutuhan lainnya.  

 

E. Bidang Usaha Responden 

Sebaran responden berdasarkan bidang usaha yang dijalani dapat dilihat 

pada tabel 4.5. dari tabel tersebut terlihat bahwa 25% berada di sektor agribisnis 
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(pertanian dan peternakan), sektor jasa 32,5%, sektor manufaktur sebesar 7,5% 

dan sektor perdagangan 35%. 

 

 Tabel 4.5 : Bidang Usaha yang Ditekuni Mustahik 

Bidang Usaha Jumlah % 

Agribisnis (pertanian dan 

peternakan) 

10 25% 

Jasa (warung, penjual keliling dan 

laundry) 

13 32,5% 

Perdagangan (toko kelontong) 14 35% 

Manufaktur (pembuat kue dan 

minuman) 

3 7,5% 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

F. Pendapatan Responden Setelah Menerima Zakat Produktif 

Setelah menerima zakat produktif, sebanyak 7,5% mustahik memiliki pendapatan 

kurang dari Rp 1.000.000, 30% mustahik berpenghasilan Rp 1.000.000 hingga Rp 

2.000.000.  

Tabel 4.6 : Pendapatan Responden Setelah Menerima Zakat Produktif 

Kisaran Pendapatan Jumlah % 

Rp 0 – Rp 1.000.000 3 7,5% 

Rp 1.000.0000 – Rp 

2.000.000 

12 30% 

Rp 2.000.000 – Rp 

3.000.0000 

21 52,5% 
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> Rp 3.000.000 4 10% 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Mayoritas mustahik berpenghasilan antara Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000 

dengan persentase 52,5%. Sedangkan mustahik yang meraup penghasilan lebih dari 

Rp 3.000.000 sebanyak 10%. 

 

G. Pendapatan Responden Sebelum Menerima Zakat Produktif 

Sebelum menerima zakat produktif, sebanyak 7,5% mustahik memiliki pendapatan 

kurang dari Rp 1.000.000, 30% mustahik berpenghasilan Rp 1.000.000 hingga Rp 

2.000.000. 

Tabel 4.7 : Pendapatan Responden Sebelum Menerima Zakat Produktif 

Kisaran Pendapatan Jumlah % 

< Rp 500.000 3 7,5% 

Rp 500.000 – Rp 

1.000.000 

12 30% 

Rp 1.000.000 – Rp 

2.000.0000 

21 52,5% 

> Rp 2.000.000 4 10% 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Mayoritas mustahik berpenghasilan antara Rp 2.000.000 hingga Rp 

3.000.000 dengan persentase 52,5%. Sedangkan mustahik yang meraup 

penghasilan lebih dari Rp 3.000.000 sebanyak 10%. 
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4.1.3 Temuan Empiris 

       Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa zakat memengaruhi secara signifikan perubahan 

pendapatan mustahik dengan derajat kepercayaan 95%. Dari 40 responden, sebanyak 38 

orang atau 95%  mengalami kenaikan pendapatan setelah menerima zakat produktif, 

sedangkan 2 lainrrya atau 5% tidak mengalami perubahan dalam pendapatan. Hal ini untuk 

mengetahui bagaimana variabel bebas (independent variable) mempengaruhi variabel tidak 

bebas (dependent variable), yakni jumlah zakat yang diterima, jumlah modal sendiri, 

intensitas pembinaan,  jumlah tenaga kerja, sumber modal lain, lama usaha dan pandangan 

mustahik terhadap zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik penerima 

zakat produktif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa jumlah pengaruh 

zakat yang diterima, jumlah modal sendiri, intensitas pembinaan,  jumlah tenaga kerja, lama 

usaha dan pandangan mustahik  mempunyai pengaruh positif terhadap kenaikan 

pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi variabel zakat bertanda positif, 

sedangkan variabel sumber modal lain bertanda negatif. Artinya, peningkatan pendapatan 

dipengaruhi jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota rumah tangga, usia, dan 

pendidikan. Signifikan tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen fiumlah zakat 

yang diterima, jumlah anggota rumah tangga, usia, dan pendidikan) dapat dilihat melalui 

nilai hitung statistik T. Jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, berarti variabel dependen 

(signifikan). Sedangkan jika T-hitung lebih kecil dari r-tabel, maka variabel independen 

tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak signifikan). 

 

4.1.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

       Uji Regresi Linear Berganda terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti di 

lapangan dengan menggunakan variabel Jumlah modal awal sebelum menerima zakat, 

Jumlah tenaga kerja yang digunakan, Jumlah modal yang diterima dari zakat yang diterima 

mustahik, Intensitas pendampingan dari lembaga amil, Sumber modal lain dan Lama usaha 

mustahik dan Urgensi zakat produktif bagi mustahik bersangkutan terhadap pendapatan 
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sesudah memperoleh bantuan zakat produktif, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.8 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -281303.852 2.211E6  -.127 .900 

Modal Awal .013 .031 .069 .418 .678 

Dana Zakat .115 .053 .512 2.175 .037 

Intensitas Pendampingan 21398.264 264893.660 .019 .081 .936 

Tenaga Kerja 12321.188 266154.871 .008 .046 .963 

Lama Usaha 23186.623 29110.134 .127 .797 .432 

Sumber Lain -2.956 2.327 -.192 -1.270 .213 

Pandangan Mustahik 338196.355 445753.260 .117 .759 .454 

a. Dependent Variable: Pendapatan     

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015) 

Hasil regresi diatas menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

 

Y = -281303,852 + 0,013X1 + 0,115X2 + 21398,264X3 +12321,188X4 + 

23186,623X5  - 2,956X6 + 338196,355X7 + e  

 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

a. Konstanta -281303,852 

Ketika variabel Jumlah modal awal sebelum menerima zakat, Jumlah tenaga kerja 

yang digunakan, Jumlah modal yang diterima dari zakat yang diterima mustahik, 
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Intensitas pendampingan dari lembaga amil, Sumber modal lain dan Lama usaha 

mustahik dan Pandangan mustahik terhadap urgensi zakat produktif bernilai 0 

maka pendapatan mustahik adalah -281303,852. 

b. Koefisien X1 = 0,013 

Ketika variabel modal awal (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan 

(rupiah), sedangkan variabel lainnya dianggap tetap maka pendapatan mustahik 

secara rata-rata naik sebesar 0,013. 

c. Koefisien X2 = 0,115 

Ketika variabel Jumlah modal yang diterima dari zakat yang diterima mustahik 

(X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (rupiah), sedangkan variabel 

lainnya bernilai tetap maka pendapatan mustahik secara rata-rata naik sebesar 

0,115. 

d. Koefisien X3 = 21398,264 

Ketika variabel keikutsertaan dalam pendampingan (X3) mengalami peningkatan 

sebesarsatu satuan (kali), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka 

pendapatan mustahik secara rata-rata naik sebesar 21398,264. 

e. Koefisien X4 = 12321,188 

Ketika variabel jumlah tenaga kerja (X4) mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan (orang), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan 

mustahik secara rata-rata naik sebesar 12321,188. 

f. Koefisien X5 = 23186,623  

Ketika variabel lama usaha (X5) mengalami peningkatan sebesar satu satuan 

(tahun), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan mustahik 

secara rata-rata naik sebesar 23186,623. 
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g. Koefisien X6 = - 2,956 

Ketika variabel sumber modal lain (X6) mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan (Rupiah), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan 

mustahik akan turun sebesar - 2,956. 

h. Koefisien X7 = 338196,355 

Ketika variabel urgensi zakat produktif dalam pandangan mustahik (X7) 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan variabel lainnya bernilai 

tetap maka pendapatan mustahik secara rata-rata naik sebesar 338196,355. 

4.2 Uji Hipotesis 

4.2.1 Hasil Paired Sample T-Test 

       Hasil Uji Paired Sample T-Test terhadap variabel pendapatan responden antara 

pendapatan sebelum dan pendapatan sesudahnya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2 

sebagai berikut: 

 

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015) 

 

Hasil t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05:2 = 0,025 (uji 2 

sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-1 =39. Hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 

 

Tabel 4.9 : Hasil Uji Paired Sample T-Test 

Paired Samples Test 

    Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

    

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Lower Upper 

Pair 1 sebelum - 

sesudah 

-

1,03E+11 1,07E+11 1,69E+10 

-

1,37E+11 

-

6,87E+10 

-

6.082 39 .000 



70 
 

 
 

2,023. Karena nilai t-hitung < -tabel 6,082 > 2,023) dan tingkat signifikansi <0,05 (0,000 

<0,05). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang semakin meningkat 

antara sebelum dan sesudah pemberian zakat produktif.  

 

4.2.2 Uji Hipotesis Simultan  

       Pengujian hipotesis secara simultan atau secara keseluruhan ditampilkan dalam tabel 

4.9 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 : Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.036E13 7 2.909E12 2.470 .038
a
 

Residual 3.768E13 32 1.178E12   

Total 5.805E13 39    

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015) 

 

Berdasarkan hasil uji F diatas menjelaskan bahwa nilai F hitung sebesar 2,470 

dengan tingkat signifikansi 0,038. Nilai F tabel dengan tingkat signifikansi 5% sebesar 2,31. 

Tingkat signifikansi F kurang dari 0,05 (0,038 <0,05) dan F hitung lebih besar daripada F 

tabel (2,470 > 2,31). Ini menunjukkan bahwa semua variabel secara bersama-sama 

berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik. 
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4.2.3 Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

a. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Modal Zakat Produktif Terhadap 

Pendapatan 

Penerimaan atau penolakan Ho dengan cara membandingkan t hitung dengan t 

tabel. Jika t-hitung < t tabel, maka Ho diterima atau variabel independent tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Jika t hitung > t tabel, maka 

variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Dengan α 

= 5% dan derajat kebebasan df (n-k-1) =(40-7-1)= 32 , maka diperoleh t tabel 

sebesar 1,694. Sehingga uji t terhadap variabel modal diperoleh t hitung sebesar 

2,175 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi t hitung <0,05 

(0,037 <0,05) dan t hitung > t tabel ( 2,175 > 1,694). Secara parsial variabel modal 

dari zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik. 

 

b. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Modal Awal Terhadap Pendapatan 

Uji t terhadap variabel pendidikan diperoleh t hitung sebesar 0,418 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,678. Karena signifikansi t hitung >0,05 (0,678 <0,05) 

dan t hitung > t tabel (0,418 < 1,694). Secara parsial variabel modal awal sebelum 

menerima zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

pendapatan mustahik. 

 

c. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Intensitas Pendampingan Terhadap 

Pendapatan. 

Uji t terhadap variabel usia diperoleh t hitung sebesar 0,81 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,936. Karena signifikansi t hitung >0,05 (0,936 >0,05) dan t 

hitung < t tabel (0,81 < 1,688), maka secara parsial variabel Intensitas 

Pendampingan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik. 
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d. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan 

Uji t terhadap variabel usia diperoleh t hitung sebesar 0,46 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,963. Karena signifikansi t hitung lebih besar daripada 0,05 

(0,518 >0,05) dan t hitung kurang dari t tabel (0,46 < 1,694). Secara parsial variabel 

tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik. 

e. Pengaruh Secara Parsial Antara Lama Usaha Terhadap Pendapatan 

Uji t terhadap variabel usia diperoleh t hitung sebesar 0,797 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,432. Karena signifikansi t hitung lebih dari 0,05 (0,797 >0,05) 

dan t hitung kurang dari t tabel (0,797 < 1,694). Secara parsial variabel pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan masyarakat miskin. 

f. Pengaruh Secara Parsial Antara Sumber Modal Lain Terhadap Pendapatan 

Uji t terhadap variabel sumber modal lain diperoleh t hitung sebesar -1,270 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,213. Karena signifikansi t hitung lebih besar 

daripada 0,05 (0,213 >0,05) dan t hitung kurang dari t tabel (-1,270 < 1,688). Secara 

parsial variabel sumber modal lain tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

pendapatan mustahik. 

g. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Pandangan Mustahik tentang Urgensi 

Zakat Produktif Terhadap Pendapatan 

Uji t terhadap variabel Pandangan Mustahik tentang Urgensi Zakat Produktif 

diperoleh t hitung sebesar 0,759 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,454. Karena 

signifikansi t hitung lebih besar daripada 0,05 (0,518 > 0,05) dan t hitung < t tabel 

(0,653 < 1,688). Secara parsial variabel Pandangan Mustahik tentang Urgensi Zakat 

Produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan masyarakat 

miskin. 
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4.2.4 Uji Normalitas  

Pengujian terhadap ke validan data yang digunakan salah satunya dilakukan pengujian 

dengan uji normalitas sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 : Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .90582163 

Most Extreme Differences Absolute .134 

Positive .134 

Negative -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .848 

Asymp. Sig. (2-tailed) .468 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015) 

 

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,468. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian tersebut berdistribusi normal. 

 

4.2.5 Uji Multikolinearitas  

       Pengujian multikolinearitas terhadap data yang digunakan sebagaimana ditampilkan  

pada tabel 6 sebagai berikut : 
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     Tabel 4.12 : Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Tolerance Kesimpulan 

Modal Awal 1,329 0,753 Tidak ada multikolinearitas 

Modal Zakat 

Produktif 

2,726 0,367 Tidak ada multikolinearitas 

Intensitas 

Pendampingan 

2,787 0,359 Tidak ada multikolinearitas 

Tenaga Kerja 1,322 0,756 Tidak ada multikolinearitas 

Lama Usaha 1,249 0,801 Tidak ada multikolinearitas 

Sumber Modal Lain 1,121 0,892 Tidak ada multikolinearitas 

Pandangan 

Mustahik 

1,177 0,850 Tidak ada multikolinearitas 

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015) 

 

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa persamaan regresi terbebas dari gejala 

multikolinearitas,  dimana masing-masing variabel menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan 

nilai tolerance lebih dari 0,1.   

 

4.2.6  Uji Autokorelasi 

       Uji Autokorelasi terhadap data yang digunakan sebagaimana ditampilkan dalam tabel  7 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 : Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .592
a
 .351 .209 1085157.676 2.333 

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Dana 

Zakat, Lama Usaha, Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: Pendapatan   

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015) 

 

Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh bahwa nilai uji Durbin Watson senilai 2,33. Untuk 

mengetahui bahwa data tersebut terdapat masalah atau gejala autokorelasi menggunakan 

uji dalam penarikan sebuah kesimpulan, yang dijelaskan dalam gambar 4.1 dibawah ini 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 : Grafik Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015 

Berdasarkan gambar diatas karena nilai uji durbin watson berada diantara 4-du dan 4-dL 

maka uji autokorelasi tidak dapat  disimpulkan atau berada dalam wilayah ragu-ragu. 

 

 

 

2,333 

4-DL = 2,936  4-DU = 2,003 DU = 1,997 DL = 1,064 
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4.2.7 Uji Heterokedastisitas  

       Uji Heterokedastisitas terhadap data yang digunakan sebagaimana ditampilkan pada 

tabel 4.13 sebagai berikut :  

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015) 

 

Berdasarkan hasil uji di atas, dengan menggunakan nilai t-tabel sebesar 1,694,  t 

hitung  lebih dari  t-tabel (2,206 > 1,688) dan  nilai p-value kurang dari 0,05 yaitu sebesar 

(1,000 >0,05), maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi di atas terjadi 

gejala heterokedastisitas. 

 

 

  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -747794.960 1.287E6  -.581 .565 

Modal Awal .005 .018 .049 .299 .767 

Zakat Produktif .006 .031 .043 .186 .853 

Intensitas Pendampingan 340113.904 154173.850 .519 2.206 .035 

Tenaga Kerja 13542.370 154907.902 .014 .087 .931 

Lama Usaha 19539.398 16942.729 .182 1.153 .257 

Sumber Lain -1.140 1.355 -.126 -.841 .406 

Pandangan Mustahik 112986.763 259438.056 .067 .436 .666 

a. Dependent Variable: abresid     
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Modal Zakat Produktif (X1) 

       Berdasarkan hasil uji t, bantuan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa Zakat Produktif El-Zawa dapat 

meningkatkan pendapatan mustahik. Bantuan modal ini sangatlah penting dalam 

menunjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa mustahik yang menjalankan usaha di 

rata-rata sudah memilik kemampuan atau pengalaman dalam dunia usaha, sehingga 

kebanyakan mereka yang mendapatkan suntikan dana digunakan untuk melakukan 

pengembangan terhadap usahanya. Semakin besar modal dari zakat produktif yang 

diperoleh yang digunakan untuk kegiatan usaha semakin besar pula pendapatan yang 

diterima oleh mustahik. Rata-rata peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima 

zakat produktif adalah 123,21%. Tingginya persentase kenaikan pendapatan dikarenakan 

27,5% mustahik telah menerima modal dari zakat produktif lebih dari satu kali. Secara 

sektoral, kenaikan pendapatan setelah menerima zakat produktif diraih mustahik yang 

menekuni usaha di bidang perdagangan. Sedangkan porsi terendah didapat mustahik yang 

menekuni bidang manufaktur. 

Tabel 4.14 : Persentase Peningkatan Pendapatan Mustahik Secara Sektoral 

Bidang Usaha Persentase Kenaikan 

Perdagangan 44,54% 

Agribisnis 42,95% 

Manufaktur 23,80% 

Jasa 42,02% 

Sumber : Data Diolah (2015) 
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Dalam teori secara umum (Samuelson, 1985) maupun Mannan (1993) modal itu 

produktif dalam arti bahwa apabila tenaga kerja dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan 

daripada tanpa modal. Namun secara teori pula, modal yang digunakan harus mencapai 

batas modal yang bisa dioptimalkan penggunaannya. Artinya, dalam jumlahnya modal tidak 

boleh terlalu besar atau terlalu kecil karena menyebabkan produksi menjadi tidak optimum. 

Bahwa peranan modal bisa meningkatkan pendapatan telah dibuktikan oleh penelitian Beik 

(2010) bahwa dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah 

tangga mustahik rata-rata 9,82 persen di DKI Jakarta. Demikian juga penelitian Hamzah dan 

Syahnur (2013), pemberian Zakat produktif dalam bentuk  modal usaha berdampak positif 

bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif di Kabupaten Aceh , 

dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal 

zakat produktif. 

Dalam kasus penyaluran zakat produktif di LAZ El Zawa UIN Maliki Malang, zakat 

produktif disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk penyaluran kurang dari Rp 

5.000.000 dan akad bagi hasil (mudharabah) untuk penyaluran lebih dari Rp 5.000.000. 

Mustahik mengembalikan modal pinjaman 3 bulan setelah dicairkan dengan mengangsur 

setiap bulannya.   

Zakat produktif cenderung disalurkan dalam bentuk qard maupun mudharabah daripada 

dalam bentuk hibah agar mustahik memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dan 

menghindari penggunaan yang tidak semestinya sehingga zakat produktif bisa berdampak 

positif bagi usaha mustahik.  

Signifikannya dampak penyaluran zakat produktif tidak lepas dari peranan pihak LAZ El 

Zawa maupun mustahik sendiri. Sebagaimana yang dibahas dalam bab 2, secara substantif 

zakat adalah redistribusi pendapatan dari pihak yang mampu kepada pihak yang tidak 

mampu dan berhak mendapatkannya sekaligus sebagai sarana pemberdayaan ekonomi 

kalangan bawah. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berperan mendistribusikan zakat, LAZ 

El Zawa dalam menyalurkan zakat produktif benar-benar selektif dalam menyeleksi setiap 

pengajuan pinjaman modal usaha. Hanya pemohon yang memiliki penghasilan di bawah 
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standar Upah Minimum Kota Malang (kurang lebih Rp 1.800.000), memiliki usaha yang telah 

berjalan minimal 1 tahun, beragama Islam dan berkelakuan baik. Selain itu, Pihak LAZ 

secara rutin melakukan silaturahmi kepada mustahik sekaligus menggali informasi terkait 

perkembangan usaha mustahik sebagai langkah controlling pemanfaatan modal zakat 

produktif dari LAZ El Zawa. 

Di sisi mustahik, meskipun tidak sampai 10% mustahik yang melakukan pembukuan 

transaksi, semua mustahik memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Dari hasil berjualan 

setiap hari, mereka secara rutin menyisihkan 5-15% pendapatan harian untuk membayar 

cicilan dan menabung. Demikian juga dari sisi sosialnya, mustahik selalu menyisihkan 

sebagian rejeki untuk berinfaq seikhlasnya yang dititipkan kepada El Zawa setiap kali 

membayar angsuran guna keberkahan usaha mustahik. 

Kemudian, di sisi penggunaan zakat produktif, tidak ada mustahik yang mengalokasikan 

dana zakat produktif untuk hal lain di luar kepentingan usaha. Tambahan modal dari El 

Zawa digunakan oleh mustahik untuk mengembangkan usaha yang dijalani dengan harapan 

bisa meningkatkan pendapatan. Pemanfaatan dana zakat produktif dilakukan dengan cara 

menambahi atau memperbaiki peralatan utama seperti etalase, gerobak maupun kios. 

Mayoritas mustahik menggunakan dana zakat produktif untuk menambah barang dagangan 

atau bahan baku. Bagi mustahik yang menfaatkan dana zakat produktif untuk keperluan 

menambah atau memperbaiki dan mengganti peralatan, memang pada awalnya tidak 

langsung bisa dinikmati hasilnya, perlu beberapa bulan untuk bisa merasakan dampaknya 

namun sangat bermanfaat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa 

menghalangi jalannya usaha.  
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67,5%

30,0%

10,0%

5,0%

5,0%

0% 20% 40% 60% 80%

Penggunaan Dana Zakat Produktif LAZ El Zawa   

Pengeluaran di luar usaha

Penggajian

Ekspansi Usaha

Pembelian Peralatan dan 
Perlengkapan

Kulakan

Tabel 4.15 : Penggunaan Modal dari Zakat Produktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah (2015) 

 

       Pemanfaatan dana zakat produktif bisa berpengaruh pada terbukanya peluang baru 

untuk mustahik dalam menjalankan usahanya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu mustahik 

yang berdomisili di Karangploso, Kabupaten Malang. Pada awalnya mustahik tersebut 

memiliki usaha toko peracangan di kediamannya. Dengan adanya dana zakat produktif dari 

El-Zawa, mustahik yang bersangkutan kini merambah usaha warung lalapan yang baru 

berumur 2 bulan. Salah satu mustahik yang menjalankan usaha warung bakso yang 

tergabung dalam kelompok mustahik Desa Kucur Kecamatan Dau menyatakan bahwa 

setelah mendapatkan suntikan modal dari El-Zawa sebanyak 3 kali, kini selain 

mengembangkan usaha warung bakso, juga mengembangkan usaha toko bahan-bahan 

pokok.  

Bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, Multifiah (2004) menyatakan bahwa 

peyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ Raden Patah UB, Yayasan Dana Sosial 

Al-Falah (YDSF), Baitul Maal Hidayatullah dan Lagzis Malang di wilayah Kota dan 

Kabupaten Malang tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik. Hal tersebut terjadi 

karena modal yang diterima terlalu kecil dan selain itu, temuan di lapangan memperlihatkan 
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bahwa ada kalanya bantuan modal zakat produktif tidak digunakan untuk tambahan bahan 

baku, barang dagangan maupun peralatan. Tetapi digunakan untuk keperluan konsumsi 

sehari-hari. Selain itu, pada umumnya modal hanya diserahkan begitu saja tanpa disertai 

pembinaan dan pengawasan terkait bagaimana mengelola modal. Pembinaan yang 

dilakukan juga masih sebatas himbauan agar bertanggung jawab dan mengembalikan 

modal yang diangsur.  

Suyanto (2014) dalam tulisannya yang berjudul “Anatomi Kemiskinan” menggambarkan 

kondisi kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam tulisannya 

ditemukan bahwa perilaku masyarakat miskin dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, 

selalu terjadi percampuran antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. 

Akibatnya penggunaan uang menjadi tidak terarah sehingga terjadi kekacauan pada 

pemenuhan kebutuhan pribadi atau keluarga dan juga pemenuhan kebutuhan usaha. 

Pengeluaran terbesar hanya berkutat pada soal kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dalam 

temuannya disebutkan, bantuan-bantuan permodalan usaha yang menyasar pada rumah 

tangga miskin kerap kali tidak berdampak signifikan karena modal yang masuk hanya untuk 

menambah konsumsi sehari-hari, bukan sebagai tambahan modal untuk pengembangan 

usaha. 

Siddik (2013) dalam penelitiannya tentang perilaku kemiskinan masyarakat di kawasan 

hutan gunung Rinjani mengemukakan, masyarakat miskin yang menggunakan lebih dari 

75% pendapatannya untuk kebutuhan makan dan minum merupakan masyarakat miskin 

yang berada di bawah garis kemiskinan dengan ukuran pendapatan kurang dari 1 US dollar 

per hari. 

       Sementara itu, setelah melakukan wawancara dengan mustahik zakat produktif LAZ El 

Zawa, rata-rata pengeluaran untuk makan dan minum adalah Rp 25.000. Bila dilihat dari 

pendapatan sebelum menerima zakat produktif 63% pendapatan digunakan untuk keperluan 

makan dan minum. Sedangkan setelah menerima zakat dari El-Zawa persentase 

pengeluaran untuk makan dan minum terhadap pendapatan menjadi 36%. Dari hal tersebut 
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bisa dikatakan bahwa zakat produktif dari LAZ El-Zawa menjauhkan mustahik dari 

kemiskinan. 

Bila melihat perbandingan antara penelitian di LAZ El Zawa dengan penelitian 

sebelumnya, temuan di LAZ El-Zawa merupakan kemajuan dalam penyaluran zakat 

produktif yang sudah seharusnya mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan 

mengentaskan kemiskinan serta merubah mustahik menjadi muzakki. Namun demikian, 

cara penyaluran zakat produktif perlu mengalami transformasi. Pemakaian akad qardhul 

hasan dan mudharabah pada dasarnya diakibatkan tidak sebandingnya jumlah zakat dan 

calon mustahik penerima. Jika dipaksakan untuk di tamlikkan, maka akan ada banyak 

mustahik lain yang tidak kebagian. Qardhul hasan dan mudharabah dilakukan adalah agar 

lebih banyak mustahik yang bisa mengakses modal sekaligus untuk menekan mustahik agar 

mendayagunakan zakat produktif sesuai peruntukannya. Dengan cara seperti itu, untuk 

kondisi seperti saat ini masih bisa dikatakan relevan dan bila dilihat dari maqashid syariah 

masih sesuai. Tetapi melihat perkembangan bagus pada usaha mustahik rata-rata 

pertumbuhan pendapatannya dua kali lipat dan ketertiban mustahik dalam menggunakan 

dana zakat, maka penyaluran zakat produktif oleh LAZ El-Zawa seharusnya mulai 

ditransformasikan dari qardhul hasan dan mudharabah menjadi hibah agar langsung 

menjadi hak milik mustahik tetapi penggunaannya tetap dengan pengawasan pihak LAZ El-

Zawa. Hal tersebut tujuannya adalah agar lebih meningkatkan kinerja usaha yang dijalankan 

mustahik. Bantuan permodalan menggunakan zakat produktif bila menggunakan 

mekanisme hibah tentunya akan memberikan hasil yang lebih optimal dibanding dengan 

akad qardhul hasan dan mudharabah yang notabene masih harus ada pengembalian 

kepada LAZ. Zakat sendiri sekalipun bersifat produktif sudah memang seharusnya menjadi 

hak milik mustahik meskipun dalam penyalurannya setiap lembaga amil memiliki kriteria 

mustahik yang layak menerima zakat produktif. Selain itu, agar penyaluran  zakat produktif 

yang langsung ditamlikkan kepada mustahik tetap berjalan berkesinambungan, maka 

mustahik perlu didorong untuk menjadi muzakki atau paling tidak secara rutin menyisihkan 

keuntungannya untuk diinfaqkan melalui LAZ El-Zawa. 
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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengaruh zakat produktif terhadap 

peningkatan pendapatan keluarga miskin mustahik LAZ El-Zawa, maka dapat diambil 

kesimpulan antara lain : 

1. Cara penyaluran zakat produktif dengan mekanisme qardhul hasan dan mudharabah 

merupakan suatu hal yang kebolehannya masih diperdebatkan di kalangan umat 

Islam karena zakat bagaimanapun bentuknya harus menjadi milik mustahik. 

Meskipun demikian, zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik.  

2. Zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik, sedangkan 

variabel modal awal (modal sendiri), tenaga kerja, intensitas pendampingan, sumber 

modal lain, lama usaha dan pandangan mustahik terhadap urgensi zakat produktif 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. 

3. Terdapat perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah mustahik menerima 

zakat produktif dari LAZ El-Zawa. Pendapatan mustahik meningkat setelah 

menerima zakat produktif. 

4. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik digunakan sebagaimana mestinya 

untuk menambah barang dagangan, membeli peralatan baru dan memperbaiki 

peralatan yang mengalami kerusakan sehingga mampu menunjang kegiatan usaha 

mustahik. 

 

5.2 Saran  

       Setelah pembahasan dilakukan dan ditarik kesimpulan, maka peneliti mengajukan 

saran untuk kemajuan penyaluran zakat produktif antara lain : 
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1. Adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif 

menunjukkan prospek cerah penyaluran zakat produktif. Diharapkan LAZ El-Zawa 

memperluas jaringan penyalurannya agar bisa meningkatkan pendapatan mustahik 

pelaku UMKM. 

2. Tidak signifikannya variabel pendampingan menunjukkan bahwa LAZ El-Zawa dirasa 

perlu merubah pola pendampingan agar ada peningkatan keikutsertaan mustahik. 

Selain itu proses pendampingan perlu menyesuaikan dengan bidang usaha yang 

dijalani mustahik agar peningkatan pendapatan usaha bisa merata di segala bidang. 

Oleh karena itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang secara khusus kapabel di 

bidang usaha tertentu agar mustahik lebih mudah dalam mengembangkan 

usahanya. 

LAZ El-Zawa perlu secara berangsur menerapkan model penyaluran zakat produktif 

dengan cara hibah tetapi penggunaannya tetap diawasi karena zakat seharusnya menjadi 

hak milik mustahik.  Penyaluran zakat produktif berupa pinjaman dan akad mudharabah saat 

yang ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam seharusnya hanya dilakukan 

ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk menyalurkan dengan cara dihibahkan. 
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Lampiran 1 : 

Data Responden Penerima Zakat Produktif 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Statistik 

 
Lampiran 2.1 : Hasil Uji Paired Sample T-Test 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 sebelum 1.2731E6 40 5.82913E5 92166.70506 

sesudah 2.3019E6 40 1.21998E6 1.92895E5 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 sebelum 1.2731E6 40 5.82913E5 92166.70506 

sesudah 2.3019E6 40 1.21998E6 1.92895E5 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 40 .481 .002 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 sebelum - 

sesudah 
-1.02875E6 1.06979E6 1.69148E5 -1.37088E6 -6.86616E5 -6.082 39 .000 
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Lampiran 2.2 : Hasil Uji Regresi 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER K Z IP L LU SL U 

  /SAVE ZRESID. 

 

Regression 
 

[DataSet1] D:\File Skripsi\input.sav 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Pandangan 

Mustahik, Tenaga 

Kerja, Sumber 

Lain, Dana Zakat, 

Lama Usaha, 

Modal Sendiri, 

Intensitas 

Pendampingan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pendapatan 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .592
a
 .351 .209 1085157.676 

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, 

Dana Zakat, Lama Usaha, Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: Pendapatan  
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.036E13 7 2.909E12 2.470 .038
a
 

Residual 3.768E13 32 1.178E12   

Total 5.805E13 39    

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Dana Zakat, Lama Usaha, 

Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: Pendapatan    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -281303.852 2.211E6  -.127 .900 

Modal Sendiri .013 .031 .069 .418 .678 

Dana Zakat .115 .053 .512 2.175 .037 

Intensitas Pendampingan 21398.264 264893.660 .019 .081 .936 

Tenaga Kerja 12321.188 266154.871 .008 .046 .963 

Lama Usaha 23186.623 29110.134 .127 .797 .432 

Sumber Lain -2.956 2.327 -.192 -1.270 .213 

Pandangan Mustahik 338196.355 445753.260 .117 .759 .454 

a. Dependent Variable: Pendapatan     

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 9.00E5 4.48E6 2.30E6 722590.329 40 

Residual -1.476E6 3.920E6 .000 982959.292 40 

Std. Predicted Value -1.940 3.009 .000 1.000 40 

Std. Residual -1.360 3.612 .000 .906 40 

a. Dependent Variable: Pendapatan    
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Lampiran 2.3 : Hasil Uji Normalitas 

 

NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=ZRE_1 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

NPar Tests 
 

[DataSet1] D:\File Skripsi\input.sav 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .90582163 

Most Extreme Differences Absolute .134 

Positive .134 

Negative -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .848 

Asymp. Sig. (2-tailed) .468 

a. Test distribution is Normal.  
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Lampiran 2.4 : Hasil Uji Multikolinearitas 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER K Z IP L LU SL U 

  /SAVE ZRESID. 

 

Regression 
 

[DataSet1] D:\File Skripsi\input.sav 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Pandangan 

Mustahik, Tenaga 

Kerja, Sumber 

Lain, Dana Zakat, 

Lama Usaha, 

Modal Sendiri, 

Intensitas 

Pendampingan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pendapatan 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .592
a
 .351 .209 1085157.676 

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, 

Dana Zakat, Lama Usaha, Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: Pendapatan  
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.036E13 7 2.909E12 2.470 .038
a
 

Residual 3.768E13 32 1.178E12   

Total 5.805E13 39    

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Dana Zakat, Lama Usaha, 

Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: Pendapatan    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -

281303.852 
2.211E6 

 
-.127 .900 

  

Modal Sendiri .013 .031 .069 .418 .678 .753 1.329 

Dana Zakat .115 .053 .512 2.175 .037 .367 2.726 

Intensitas 

Pendampingan 
21398.264 264893.660 .019 .081 .936 .359 2.787 

Tenaga Kerja 12321.188 266154.871 .008 .046 .963 .756 1.322 

Lama Usaha 23186.623 29110.134 .127 .797 .432 .801 1.249 

Sumber Lain 
-2.956 2.327 -.192 

-

1.270 
.213 .892 1.121 

Pandangan 

Mustahik 
338196.355 445753.260 .117 .759 .454 .850 1.177 

a. Dependent Variable: 

Pendapatan 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 9.00E5 4.48E6 2.30E6 722590.329 40 

Residual -1.476E6 3.920E6 .000 982959.292 40 

Std. Predicted Value -1.940 3.009 .000 1.000 40 

Std. Residual -1.360 3.612 .000 .906 40 

a. Dependent Variable: Pendapatan    

 
  

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Modal 

Sendiri 

Dana 

Zakat 

Intensitas 

Pendamping

an 

Tenaga 

Kerja 

Lama 

Usaha 

Sumber 

Lain 

Pandangan 

Mustahik 

1 1 5.558 1.000 .00 .01 .00 .00 .00 .01 .00 .00 

2 1.049 2.302 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .73 .00 

3 .609 3.020 .00 .15 .09 .02 .03 .03 .01 .00 

4 .383 3.808 .00 .00 .04 .01 .01 .71 .24 .00 

5 .231 4.901 .00 .62 .11 .00 .03 .02 .01 .00 

6 .110 7.105 .00 .19 .07 .04 .85 .11 .00 .01 

7 .057 9.906 .01 .01 .69 .87 .06 .06 .01 .01 

8 .003 41.917 .98 .02 .00 .05 .01 .03 .00 .98 

a. Dependent Variable: Pendapatan         
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Lampiran 2.5 : Hasil Uji Autokorelasi 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER K Z IP L LU SL U 

  /RESIDUALS DURBIN. 

 

Regression 
 

[DataSet1] D:\File Skripsi\input.sav 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Pandangan 

Mustahik, Tenaga 

Kerja, Sumber 

Lain, Dana Zakat, 

Lama Usaha, 

Modal Sendiri, 

Intensitas 

Pendampingan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pendapatan 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .592
a
 .351 .209 1085157.676 2.333 

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Dana Zakat, Lama 

Usaha, Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: Pendapatan   
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.036E13 7 2.909E12 2.470 .038
a
 

Residual 3.768E13 32 1.178E12   

Total 5.805E13 39    

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Dana Zakat, Lama Usaha, 

Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: Pendapatan    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -281303.852 2.211E6  -.127 .900 

Modal Sendiri .013 .031 .069 .418 .678 

Dana Zakat .115 .053 .512 2.175 .037 

Intensitas Pendampingan 21398.264 264893.660 .019 .081 .936 

Tenaga Kerja 12321.188 266154.871 .008 .046 .963 

Lama Usaha 23186.623 29110.134 .127 .797 .432 

Sumber Lain -2.956 2.327 -.192 -1.270 .213 

Pandangan Mustahik 338196.355 445753.260 .117 .759 .454 

a. Dependent Variable: Pendapatan     

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 9.00E5 4.48E6 2.30E6 722590.329 40 

Residual -1.476E6 3.920E6 .000 982959.292 40 

Std. Predicted Value -1.940 3.009 .000 1.000 40 

Std. Residual -1.360 3.612 .000 .906 40 

a. Dependent Variable: Pendapatan    
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Lampiran 2.6 : Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Regression 
 

[DataSet2]  

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Pandangan 

Mustahik, Tenaga 

Kerja, Sumber 

Lain, Zakat 

Produktif, Lama 

Usaha, Modal 

Awal, Intensitas 

Pendampingan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: abresid  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .603
a
 .363 .224 6.31585E5 

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, 

Zakat Produktif, Lama Usaha, Modal Awal, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: abresid  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.286E12 7 1.041E12 2.609 .030
a
 

Residual 1.276E13 32 3.989E11   

Total 2.005E13 39    

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Zakat Produktif, Lama Usaha, 

Modal Awal, Intensitas Pendampingan 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.286E12 7 1.041E12 2.609 .030
a
 

Residual 1.276E13 32 3.989E11   

Total 2.005E13 39    

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Zakat Produktif, Lama Usaha, 

Modal Awal, Intensitas Pendampingan 

b. Dependent Variable: abresid     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -747794.960 1.287E6  -.581 .565 

Modal Awal .005 .018 .049 .299 .767 

Zakat Produktif .006 .031 .043 .186 .853 

Intensitas Pendampingan 340113.904 154173.850 .519 2.206 .035 

Tenaga Kerja 13542.370 154907.902 .014 .087 .931 

Lama Usaha 19539.398 16942.729 .182 1.153 .257 

Sumber Lain -1.140 1.355 -.126 -.841 .406 

Pandangan Mustahik 112986.763 259438.056 .067 .436 .666 

a. Dependent Variable: abresid     

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .0000 1.8535E6 6.6391E5 4.32236E5 40 

Residual -7.13362E5 2.06650E6 .00000 5.72104E5 40 

Std. Predicted Value -1.536 2.752 .000 1.000 40 

Std. Residual -1.129 3.272 .000 .906 40 

a. Dependent Variable: abresid    
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Lampiran 3 : Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1 : Usaha Laundry yang Dijalankan Mustahik 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2 : Usaha Nasi dan Mie Goreng Milik Mustahik LAZ El-Zawa 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3 : Modal dari Zakat Produktif Digunakan untuk Membeli Sapi Perah Indukan 
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                   Gambar 4 : Penggunaan Modal dari Zakat Produktif untuk Kulakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5 : Usaha Peternakan Ayam Broiler yang Ditunjang oleh Zakat Produktif El-Zawa 
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Lampiran 4 : Kuisioner 

 

Kuisioner 

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada 

Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) 

 

Nama Responden  : 

Umur    : 

Jenis Kelamin  :  

Alamat   : 

Pendidikan Terakhir  : 

 

A. Aspek Usaha Responden 

 

1. Usaha apa yang bapak/ibu jalankan saat ini ? 

 

2. Berapa lama anda menjalankan usaha tersebut ? 

 

 

3. Berapa tenaga kerja yang digunakan untuk menjalankan usaha bapak/ibu ? 

 

4. Berapa pendapatan usaha bapak/ibu setiap bulannya ? 

 

 

5. Berapa besar modal untuk menjalankan usaha anda sebelum menerima zakat 

produktif ? 

  . 

6. Apakah bapak/ibu melakukan pencatatan keuangan usaha anda secara rutin ? 
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B. Aspek Permodalan dari Zakat Produktif  

7. Berapa modal yang anda terima dari zakat produktif LAZ El-Zawa ? 

 

8. Apakah ada perubahan jumlah produksi antara sebelum dan sesudah menerima 

zakat produktif ? bila ada, berapa rupiah/persen perubahan tingkat produksi yang 

usaha anda alami ? 

 

9. Apakah ada perubahan pendapatan antara sebelum dan sesudah menerima zakat 

produktif ? bila ada berapa perubahan pendapatan yang usaha anda dapatkan ? 

 

 

10. Berapa kali anda mendapatkan pendampingan dari pihak LAZ El-Zawa ? 

      

 

C. Aspek Permodalan dari Selain Zakat Produktif 

  

11. Apakah anda menerima pinjaman atau bantuan modal dari pihak lain ? bila ada dari 

pihak mana anda mendapatannya ? berapa jumlah modal yang anda terima dari 

pihak tersebut ? 

 

D. Aspek Penggunaan Zakat Produktif 

 

12. Setelah menerima zakat produktif, untuk keperluan apa saja dana zakat produktif 

dialokasikan ? 

a. Keperluan usaha .............................. 

b. Keperluan selain usaha..................... 

13. Menurut anda, seberapa penting modal dari zakat produktif LAZ El-Zawa bagi 

keberlangsungan usaha anda ? 

a. Sangat penting 

b. Penting 

c. Kurang Penting 

d. Sama sekali tidak penting 

 

E. Aspek Perekonomian Rumah Tangga Responden 

14. Berapa jumlah anggota keluarga yang bapak/ibu tanggung ? 

 

15. Berapa pengeluaran rumah tangga bapak/ibu setiap bulan ? 
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16. Berapa rupiah yang bapak/ibu alokasikan untuk : 

a. Kebutuhan pangan .............................. 

b. Biaya sekolah anak ............................. 

c. Kebutuhan perumahan (Kontrakan atau cicilan rumah) .............................. 

d. Lain-lain ........................... 
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