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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kemiskinanatelah menjaditmasalah yangaakut sejak lama, hampirtdapat 

dikatakan sebagaia“kenyataanabadi”tdalam kehidupan manusia. Kemiskinan di 

Indonesia diukuradengan tingkattpendapatan danakebutuhan. Jikattingkat 

pendapatanatidak dapattmemenuhi kebutuhanadasar minimum, maka orang  

tersebut dikatakan miskin. Denganademikian, kemiskinantdapat diukuradengan 

membandingkanatingkat pendapatan orangtatau rumah tangga dengan tingkat 

pendapatan yangadiperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.(Khasanah, 

2010) 

 Salahtsatu caraamenanggulangi kemiskinantadalah dukunganaorang yang 

mampu untuk mengeluarkantharta kekayaanamereka berupatzakat kepada 

mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat. Zakat merupakantsalah satu 

darialima nilaitinstrumental yangastrategis dantsangat berpengaruhapada tingkah 

lakutekonomi manusiaadan masyarakattserta pembangunanaekonomi umumnya. 

Tujuanazakat tidaktsekedar menyantuniaorang miskintsecara konsumtif, ada juga 

tujuannya yaitu (1) Mengangkataderajat fakir-miskintdan membantunyaakeluar 

dari kesulitanthidup sertaapenderitaan; (2)tMembantu pemecahanapermasalahan 

yangadihadapi olehtpara gharimin, ibnussabiladan mustahiqtlainnya;(3) 

Membentangkan tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia; (4) 

Menghilangkantsifat kikir atau loba pemilik harta; (5) Membersihkantsifat dengki 

danairi (kecemburuan sosial)adari hati orang-orang miskin. (Ali, 1998) 
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 Zakattmemiliki perananayang sangatastrategis dalamtupaya pengentasan 

kemiskinanaatau pembangunantekonomi. Berbedaadengan sumbertkeuangan 

untukapembangunan yangtlain, zakat memilikiadampakbaiktapapun kecualiaridha 

dantmengharapkan pahala dari Allah semata. Namunademikian, bukantberarti 

mekanisme zakatatidak adatsistem kontrolnya.tUntuk itutpendayagunaan zakat 

yangadikelola oleh BadantAmil Zakatatidak hanya terbatas pada kegiatan tertentu 

sajatyang berdasarkanapada orientastkonvensional, tetapiadapat pula 

dimanfaatkanauntuk kegiatan ekonomiaumat, sepertizdalam programzpengentasan 

kemiskinanzdanzpengangguranadenganzmemberikanzzakat produktif kepada 

merekazyangzmemerlukanzsebagaizmodalzusaha.  

 Zakatayang diberikantkepada mustahiqaakan berperantsebagai pendukung 

peningkatanaekonomi merekatapabila dikonsumsikanapada kegiatantproduktif. 

Zakat produktifasesungguhnya mempunyaitkonsep perencanaanadan pelaksanaan 

yangtcermat sepertiamengkaji penyebabtkemiskinan, ketidakadaanamodal kerja, 

dan kekurangantlapangan kerja. Dimana denganzadanyazmasalahztersebut maka 

perluzadanya usahazyang dibiayai oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang 

Blimbing Malang serta diberi pendampingan sesuai dengan keahlian yang dimiliki 

para mustahiq guna meningkatkan pendapatan mustahiq. Pendampingantbagi 

masyarakat miskinasangat pentingtagar programaini tidak semata-mata 

memberikantbantuan modalausaha tetapi yangtlebih penting adanyaafollow up 

berupa pelatihantketerampilan danapendampingan yangtintensif.  

 Pengembangantzakat bersifataproduktif dengantcara dijadikannyaadana 

zakat sebagaitmodal usahatuntuk pemberdayaanaekonomi penerimanya,tdan 
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supaya fakirtmiskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan 

adanya dana zakatatersebut fakirtmiskin akan mendapatkan penghasilan tetap dari 

modal usaha atau zakat produktif yang diberikan oleh muzakki tersebut. Dan fakir 

miskin tersebut dapat meningkatkan danmengembangkan usaha serta dapat 

menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Pendapatan dari hasil usaha 

mustahik yang diberikan oleh muzakki akan mensejahterakan para mustahiq 

tersebut untuk kelangsungan hidupnya, dengan diberikan dana zakat produktif 

maka mustahik tidak akan mendapatkan bagian zakat lagi karena ada usaha 

langsung yang berikan oleh muzakki, dengan hal itu akan memberikan 

kesempatan kepada mustahiq yang lain untuk mendapatkan zakat produktif untuk 

kelangsungan hidunya dikemudian hari. 

 Lama Usaha para mustahik juga akan meningkatkan pendapatan mustahik, 

baik dalam segi ekonomi, Usaha yang dijalankan mustahik dalam jangka waktu 

yang cukup lama juga ada dampingan dari Laznas Yatim Mandiri. Dengan adanya 

dampingan usaha dari Lembaga Amil Zakat akan meningkatkan produk dan usaha 

akan bertahan lama. 

 Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri menyalurkan zakat produktif dalam 

bentuk program pemberdayaan ekonomi, program ini adalah program yang 

didalam disebut BISA (Bunda Mandiri Sejahtera)tadalah usahaadari Yatim 

Mandirituntuk mensejahterakantibu-ibu yang hiduptsendiri tanpaaada suami. 

Programaini merupakan pembinaanzkeislaman, pemberdayaan ekonomi dan 

kepengasuhan. Program pemberdayaantbunda yatim yakniadengan membentuk 

kelompokzusahazbersamatdengan pendamping pengusaha profesional 
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dibidangnya. Bantuanzyang diberikanzYatim Mandirizdiberikan untuk modal 

usaha, setzup usaha dan operasional usaha. Denganzadanya program ini 

diharapkanzkeluarga anakzyatim lebihzsejahtera dan hidup lebih mandiri. Dan 

dengan adanya modal usaha yang diberikan oleh Yatim Mandiri akan 

meningkatan pendapatan mustahik dan dengan adanya binaan dari pengusaha 

profesional akan meningkatkan dan mengembangkan usaha para mustahik. 

 Denganzberkembangnya usahazkecil menengahzdengan modalzberasal 

dari zakatzproduktifakanzmenyerap tenagazkerja dan akan membantu Bunda 

untuk bertahan hidup dan lebih terampil dalam bidang Usaha. Halzini berarti 

pengangguranzbisa dikurangi ,berkurangnyatangka pengangguranzakan 

berdampak padatmeningkatnya dayaabeli masyarakatzterhadap suatu produk 

barangzataupun jasa,zmeningkatnya dayazbeli masyarakatznantinya akan diikuti 

olehzpertumbuhan produksi,zpertumbuhan sektor produksizinilah yangzakan 

menjadizsalah satuzindikator adanyazpertumbuhan ekonomi. Bertumbuhnya 

factor produksi nantinya akan berpengaruhtpada lamanyaasebuah usaha 

itutberdiri, semakin tinggi tingkat produksi maka akan semakin bisa terjamin 

Lama Usaha seseorang. Lama Usaha diakui dengan semangat para Bunda untuk 

meningkatkan keterampilan dalam Usaha. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

penelitian berjudul Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik 

Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Blimbing Malang. 
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1.2zRumusanzMasalah 

 Berdasarkanzlatarzbelakang permasalahan diatas, makazrumusanzmasalah 

permesalahan yangzdiangkat dalamzpenelitian inizadalah: 

1. Bagaimanazpengaruh penggunaan zakat produktif sebagai modaltusaha 

terhadapapendapatan mustahik? 

2. Bagaimana pengaruhalama usaha terhadapttingkat pendapatan mustahik? 

 

1.3zTujuanzMasalah 

 Berdasarkanzrumusan masalahzyang telah disimpulkan, maka tujuanzdari 

perumusan masalah diatas adalah: 

1) Untukzmengetahui pengaruh zakat produktif sebagai modal usaha akan 

meningkatkan pendapatan para penerima zakat ( mustahik.) 

2) Untuk mengetahui lama usaha akan mempengaruhi pendapatan mustahik. 

 

1.4 ManfaataPenelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian iniaadalah zakat produktif adalah salah satu pemberian 

zakat yang ada di Laznas Yatim Mandiri dengan memberikan Ilmu kepada 

mustahik dengan cara pelatihan pengembangan usaha dan memberikan 

keuntungan kepada mustahik dengan cara memberikan modal usaha 

kepada mustahik. 

b. ManfaataPraktis 

Manfaat daripenelitian ini adalah untuk mensejahterakan mustahik dengan 

memberikan modal usaha. 
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c. Manfaat Ilmiah 

dari penelitian ini kita lebih mengetahui proses pemberian zakat produktif 

kepada mustahik dan mengetahui sejauh mana kesejahteraan mustahik 

yang telak menerima zakat produktif. 

 

1.5 BatasanzIstilah 

 Pengaruhzadalah dayazyang ada atauztimbul dari sesuatuz(orang atau 

benda) yangzikut membentukzwatak kepercayaanzdan perbuatanzseseorang. 

 ZakatzProduktif adalahzzakat yang diberikanzkepada mustahikzsebagai 

modal untukzmenjalankan suatuzkegiatan ekonomizyaitu untukzmenumbuh 

kembangkanztingkat ekonomizdan potensizproduktivitaszmustahik. 

 Lama usaha adalah lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangan 

yang sedang dijalani saat ini. 

 Pendapatanzadalah seluruhzpenerimaan baikzberupa uangzmaupun berupa 

barangzyang berasalzdari pihak lainzmaupun hasilzindustri yangzdinilai 

ataszdasar sejumlahzuang dari hartazyang berlakuzsaat ini. 

 Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat seperti fakir 

miskin, amil, muallaf, riqab, gharib, sabilillah dan ibnussabil.(Ali, 1998). 

 

1.6 Asumsi Dasar 

 Zakat mempengaruhi pendapatan mustahik dilihat dari segi zakat produktif 

karena Laznaz Yatim Mandiri Cabang Blimbing Malang  memberikan modal 

usaha kepada mustahik. 

 


