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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 PenelitianzTerdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Winoto (2011) tentang PengaruhzDana 

ZakatzProduktifzterhadap KeuntunganzUsaha Mustahiq PenerimazZakat (studi 

kasus pada BAZzKotazSemarang). Penelitianttini bertujuanyuntuk menganalisis 

pengaruh penyaluran dana zakatcproduktif terhadap pendapatanttusaha, 

keuntungan usahaadan pengeluaran rumahtangga penerima zakat dan untuk 

mengetahuittsumber danapenggunaan zakat serta mekanisme penyaluran dana 

zakattproduktif padaaBadan Amil Zakat KotatSemarang. Metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif untukmengetahui sumber dantpenggunaan danaazakat 

serta mekanismetpemberian dana zakat produktiftpada BadanaAmil Zakat Kota 

Semarang. Metodettuji bedaz(PairedzT-test)aadilakukan untukttmenganalisis 

pengaruhzdana zakatzproduktif terhadapzpendapatanzusaha, keuntunganzusaha, 

pengeluaranzrumah tanggazmustahik.Metode analisis regresi sederhana 

dilakukanzuntuk dapatzmengetahui seberapabesar pengaruh modal usaha 

terhadapzkeuntunganzusaha setelah menerimaaabantuan modal. Metodetuji 

bedaadan regresitsederhana dilakukanadengan bantuanprogram SPSS 17. Hasil 

penelitian initadalah Hasiltanalisis deskriptifamenunjukan dalamtmenghimpun 

danaazakat selain didapat dariaindividu, BAZtKota Semarangtmembentuk 

UPZadi beberapa instansi pemerintah. Pendistirbusianttzakat dilakukanadengan 

pentasyarufan massaltdan pentasyarufan zakattproduktif dilakukanamelalui 

programtSemarang Makmuradengan subprogram Bina Mitra Mandiritberupa 
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pemberianabantuan modaltusaha dengan metodetqardhulhasan danaSentra 

Ternak,tdengan memberikanabantuan hewan ternaktuntuk dapatdibudidayakan. 

Hasiltanalisis uji bedaamenunjukkan bahwa terdapattrperbedaan total 

pengeluarantrumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaranausaha dan 

keuntunganausaha responden sebelum dan setelah menerimaabantuan modal. 

Hasil analisisaregresi padattingkat signifikansit5% menunjukan variabelamodal 

usaha berpengaruhtpositif dan signifikanaterhadap keuntungan usahatsetelah 

menerima bantuan modaltusaha. Perbandinganadari penelitiantsekarang 

adalah,apenelitian initmenggunakan metodeadeskriptif untuk mengetahuithasil 

penelitian sedangkantpenelitian sekarangtmenggunakan metode asosiatifttuntuk 

mengetahuiahubungan antaratdua variabel atau lebih. Pengembangan dari 

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas variabel tentang zakat 

produktif dan lama usaha mustahik untuk mengetahui pendapatn mustahik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suratno (2017) tentang Pengaruh 

Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq.Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan persamaan regresimerupakan penelitian 

lapangan. Sumber data berupa data primer dan datasekunder. Teknik 

pengumpulanadata terdiri daritobservasi, wawancara,akuisioner,dantdokumentasi. 

Populasiadalam penelitiantini berjumlaha150 mustahiqatau responden dan sampel 

dalamapenelitian initberjumlah 60tmustahiq atau responden dengan 

menggunakanateknik penentuantjumlah sampeltSlovin. Untuk prosesanalisis data 

menggunakanaanalisis regresitsederhana, dengan pendayagunaan zakattproduktif 

sebagaiavariabel bebasaatau independen dan pemberdayaan mustahiq sebagai 
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variabeltterikat atauadependen. Bedasarkanthasil penelitianayang dilakukan 

penulis, secara persial variabel pendayagunaan zakat produktiftmemiliki pengaruh 

positifadan signifikan terhadap variabel pemberdayaantmustahiq. Hal ini 

dibuktikantbahwa, nilai hitungasebesar5,668 >zttabel sebesar 2,00172 dan dengan 

taraftsignifikan hasiltsebesar 0,000 <0.05, denganademikian Hatditerima danzH0 

ditolak.tPendayagunaan zakat produktifzsemakin baikzatau naikzmaka 

pemberdayaanzmustahiq(Y) akanzmengalamizpeningkatan sebesar 58,9%. Untuk 

kontribusi variabel pendayagunaan zakat produktif dalam menjelaskan 

pengaruhnya terhadapzpemberdayaan mustahiqzyaitu 35,6%,zserta 

sisanyaz64,4%zdipengaruhi oleh variabel lain yangtidak terdapat pada penelitian 

ini. DPUDT Bandar Lampung memiliki peluangyang baikzdalam meningkatkan 

kualitaszusaha mustahiq, karenazadanya tingkat kepercayaan yang baikzdari 

mustahiqzatas program-programzekonomi produktif yang dilaksanakanzDPUDT 

BandarzLampung. Perbandingan penelitian ini dengan penelitain terdahulu adalah 

penelitian ini variabel Y adalah pendapatan sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan variabel Y adalah Pemberdayaan mustahik. Pengembangan dari 

teori sebelumya adalah teori ini menambahkan variabel (lama usaha) untuk lebih 

mengetahui pengaruh terhadap pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yusnar (2017) tentang Pengaruh 

PemanfaatanaDana ZakattProduktif terhadaptTingkat PendapatanaMustahik Pada 

BaznastProvinsi SumateraaUtara. Penelitiantini bertujuanauntuk mengetahui 

seberapaabesar pemanfaatantdana zakataproduktif berpengaruhzterhadap tingkat 

pendapatanzpara mustahiknyawdi BAZNASwProvinsi SumateraaUtara. Adapun 



10 
 

 

metodeayang digunakantdalam penelitianaini adalahqmetode deskripsiqkuantitaif 

dengan menggunakanqpersamaan regresialinear sederhanaaY=a+bX+e dengan 

jumlah sampelapenelitian sebanyakq22 responden. Pengumpulan data 

menggunakanaangket kuesionerauntuk mengetahuitdata X dantdata Y. Adapun 

hasil penelitianayang diperolehaadalah pemanfaatantdana zakat produktif (X) 

mempunyaiapengaruh yangtsignifikan terhadapatingkat pendapatantmustahik (Y) 

padaaBAZNAS SumateratUtara. Hal iniadapat kita lihattt hitung (6,343) > tatabel 

(2,085) dantterlihat F hitunga(40,234) > F tabel (4,35) p value (Sig) sebesar 0.000 

< 0,05 yangaberarti membuktikanthipotesis H1 diterimaabahwa ada pengaruh 

signifikantpemanfaatan danaazakat produktif mempunyaitpengaruh terhadap 

tingkatapendapatan mustahiqtpada BAZNAS SumateraaUtara dan nilai R square 

yangtdiperoleh sebesara0,668 menunjukkantbahwa pemanfaatanadana zakat 

produktif padaaBAZNAS SumateratUtara 66,8% berpengaruhaterhadap tingkat 

pendapatanamustahik sementaratsisa 66,8% dipengaruhiaoleh variabel laintyang 

tidak masukadalam penelitiantini. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah penelitian ini menggunakan deskriftif kuantitatif sedangkan 

penelitian ini menggunakan asosiatif. Perkembangan dari penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini menggunakan variabel Lama Usaha untuk lebih mengetahui 

pengaruh terhadap pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Furqon (2017) tentang Pengaruh Modal 

Usaha, Lama Usaha, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Pengusaha 

Lanting di Lemah Duwur Kecamatan Kuwarasan. Penelitianzini bertujuanzuntuk 

mengetahui:z(1) pengaruh modal usaha terhadapzpendapatan pengusahazlanting, 
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(2) pengaruhzlama usahazterhadap pendapatanapengusaha lanting, (3)zpengaruh 

sikapzkewirausahaan terhadapzpendapatan pengusahazlanting, danz(4) pengaruh 

modalzusaha, lamazusaha, dan sikapzkewirausahaan secarazbersama terhadap 

pendapatanzpengusahazlanting. Jenistpenelitian ini adalah penelitian ex-post 

facto. Populasizdalam penelitianzini adalahaseluruh pengusaha lanting di 

KecamatanzKuwarasan, KabupatenzKebumen denganzjumlaht69 pengusaha. 

Data dikumpulkan dengan kuesionerayang telah diuji validitasadan reliabilitasnya. 

Teknik analisis datatyang digunakanaadalah analisis regresiaberganda. Hasil 

penelitian menunjukkanabahwa:(1) terdapattpengaruh positifzdan signifikan 

modalzusahazterhadap pendapatanapengusaha lanting, dibuktikantdengan nilai t 

hitung > t tabel (2,481>1,995),asignifikansi 0,016<0,05; dan koefisien regresi 

sebesar 0,076; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan lama usaha terhadap 

pendapatan pengusaha lanting,tdibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel 

(4,818>1,995), signifikansi 0,000<0,05; dan koefisienaregresi sebesar 

457888,948; (3) terdapatzpengaruh positifzdan signifikan sikapzkewirausahaan 

terhadapzpendapatan pengusahazlanting, dibuktikanzdengan nilai t hitung > t 

tabel (3,814>1,995), signifikansi 0,000z<z0,05; dan koefisien regresi sebesar 

240644,182; dan (4) terdapatzpengaruh signifikanzmodal usaha,zlama usaha,zdan 

sikapzkewirausahaan secara bersama-sama terhadap pendapatanzpengusaha 

lanting, dibuktikanzdengan nilai F hitungz> F tabel (35,574>2,74); nilai 

signifikansi 0,000z<z0,05; danzR2 sebesar 62,1%. Perbedaantskripsi ini dengan 

skripsi terdahulu adalah,askripsi terdahulu lebih menitiktberatkan 

permasalahannya di Modal Usaha, Lama Usahaadan Sikap Kewirausahaan 
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sedangkantskripsi ini menitik beratkan hanyaapada dua variabel yaitu Zakat 

Produktif dan Lama Usaha. Perkembangan dari penelitian terdahulutadalah 

penelitian ini lebih spesifik menggunakan 2 variabel untuk mengetahui pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y (Pendapatan). 

 

2.2 KerangkazTeoritis  

2.2.1 Pengertianzdan Dasar Hukum Zakat 

A. Definisi Zakat 

 Zakatzialah sesuatuzyang diberikan orangzsebagai hakzAllah kepadazyang 

berhakzmenerima antarazlain fakir miskin,zmenurut ketentuan-ketentuanzdalam 

agama Islam.Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut dalam al-

qur’an di 82 ayat atau tempat, didalam kitab-kitab hadits, yang kemudian 

dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran 

(mazhab) hukum Islam(Ali, 1998).   

Sebagaimanaztelah dimaklumizbahwa Islam mempunyaizlima rukunzialah 

: syahadat,zshalat, zakat,zpuasa Ramadhanzdan haji. Kelimazrukun itu 

mempunyaizfalsafah antarazlain sebagaizberikut : 

Seperti Zakat yang ada di Rukun ketigaz(zakat) gunazmelaksanakan 

pertolonganzkepadaasesamazmanusia sewaktu waktu diperlukan diperlukan dan 

mewujudkan pembangunan yangtdiperlukan. Karena manusia di dunia ini tidak 

hidupzsendiri, tetapizselalu membutuhkanapertolongan orangzlain baik si kaya 

maupunasi miskin. 
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B. Dasar Hukum Zakat 

 Al-Qur’an 

Surat al-baqarah ayat 110 : 

 َ نَّ اَّللَّ
ِ
ِ ۗ ا ُدوُه ِعْنَد اَّللَّ هُْفِسُُكْ ِمْن َخْْيٍ ََتِ ُموا ِِلَ ََكَة ۚ َوَما تُقَّدِ ََلَة َوأٓتُوا الزَّ  َوَأِقميُوا الصَّ

 ِبَما تَْعَملُوَن بَِصْير 

“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu 

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi  Allah. 

Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” 

 

 Hadist 

Zakat Produktiftdibolehkan setelahakebutuhan pokoktpara fakir miskin 

dan golonganalain terpenuhi terlebihtdahulu, kemudian sisanya bisa dinvestasikan 

didalamzproyek-proyek yangamenguntungkan denganahasil yang bisa segera bisa 

dinikmati golongantyang berhak mendapatkanazakat.  

Padazkeputusan Majma al-Fiqh al-Islamy OKI,zpada pertemuannyazyang 

ketiga dizAmman KerajaanzJordan, yang diselenggarakan pada tanggal 8-13 

shofarz1407 H / 11-16 Oktoberz1986 M, Noz15 ( 3/3 )z menyebutkan : 
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جىزمنحيثالمبدأتىظيفأمىااللسكاةفيمشاريعاستثماريتتنتهيبتمليكأصحاباالستحقاقللس

كاة،أوتكىنتابعتللجهتالشرعيتالمسؤولتعنجمعالسكاةوتىزيعها،علىأنتكىنبعدتلبيتال

 حاجتالماستالفىريتللمستحقينىتىافرالضماناتالكافيتللبعدعنالخسارة

“Secaratprinsip dibolehkanamenginvestasikan uangazakat di dalamtproyek-

proyek investasityang berakhirakepada kepemilikantpada orang-orang yang 

berhakamendapatkan zakat,tatau proyek-proyektini di bawah lembagaaresmi yang 

bertanggungzjawab terhadap pengumpulan zakat dan pembagiannya. Ini 

disyaratkanaharus terpenuhi terlebihtdahulu kebutuhanzyang mendesak dan 

segera bagi golongan yang berhak mendapatkantzakat, begitu juga harusaada 

jaminan yangzcukup agar proyek-proyekztersebut tidakzmendapatkanzkerugian. “ 

(Sulaiman, 2001) 

 Hak dan Kewajiban dalam Zakat: 

 Hak dan Kewajiban zakat di Indonesia bertolak dari sila ke 5 dalam 

Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pasal 34 UUD 

1945 yang berbunya “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, 

maka Pemerintah pertama-tama berusaha menciptakan kondisi yang 

memungkinkan kepengurusan zakat bukan hanya merupakan kepentingan 

keagamaan kaum muslimin melainkan juga merupakan konsepsi yang integral 

bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. (Ghozali, et al., 1985/1986). 

C. Tujuan Zakat 

 



15 
 

 

Tujuan zakat antara lain : 

1. Mengangkattderajat fakiramiskin dan membantunyatkeluar dari kesulitan 

hidup sertaapenderitaannya. 

2. Membantuapemecahan permasalahantyang dihadapiaoleh paratgharimin, 

ibnussabiltdan mustahik lainnya. 

3. Membentangkanadan membinattali persaudaraanasesama umattIslam dan 

manusiaapada umumnya. 

4. Menghilangkantsifat kikir. 

5. Membersihkanasifat iri dantdengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-

orang miskin. 

6. Menjembatanitjurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

dalam suatu masyarakat. 

7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama 

pada mereka yang memiliki harta. 

8. Mendidiktmanusia untukaberdisiplin menunaikantkewajibandan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (pedoman zakat) 

9. Sarana pemerataanapendapatan (rizeki) untuk mencapai keadilan sosial. 

 

D. Fungsi zakat 

Dana zakat berfungsi sebagai: 

1. Membersihkanzjiwa muzakki. 

2. Membersihkanzharta muzakki. 
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3. Fungsi sosialzekonomi. Artinyazbahwa zakat mempunyaizmisi meratakan 

kesejahteraanzdan kebahagiaan dalam bidangzsosial ekonomi. Lebihzjauh 

dapat berperanserta dalam membangun perekonomian mendasar yang 

bergerakzlangsung kezsektor ekonomizlemah. 

4. Fungsizibadah. Artinyazbahwa zakat merupakan saranazutama nomorztiga 

dalamzpengabdian danzrasa syukurzkepada AllahzSWT. 

 

2.2.2 PenyaluranzZakat 

2.2.2.1 Pos-pos Mustahik 

 Sasaran ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak 

tertentuayang lebih membutuhkan.tPihak-pihak yangamembutuhkan dalam 

sasaran zakat disebut dengan mustahik, yang terdiri dari : 

 

1. Fakir dan Miskin 

 Fakiraadalah orang yangtsangat kekurangan,akondisinya sangattmiskin. 

Tidakzada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhanzpokoknya. 

Sedangkanamiskin adalahzorang yang tidak mempunyai harta benda, serba 

kekurangan. Kalaupunapunya penghasilanztidak mencukupi untukzkebutuhan 

sehari-hari. Fakirzmiskin yangtberhak atas zakat adalahamereka yangzberada 

dalamzsalah saturkondisi berikut : 
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a. Merekaayang tidaktmempunyai hartaadan usahatsama sekali. 

b. Merekaayang mempunyaitharta atauausaha tapit tidak mencukupi untuk 

diri sendiriadan tanggungannya, yaitutpenghasilannya tidak memenuhi 

separuh atau kurangadari kebutuhannya. 

c. Merekaayang mempunyaitharta atau usahaayang hanya dapattmencukupi 

separuh ataualebih kebutuhantdirinya sendiriadan tanggungannya, namun 

tidak untukaseluruh kebutuhannya. 

Bagitfakir danamiskin yangttidak dapatabekerja atau menjalankantusaha 

dapatadiberikan zakattsecara konsumtif, sementaraajika mempunyaitu usaha dapat 

diberikanadalam bentuktperalatan yang sesuaiadengan keahliantdan usahanya atau 

dalamabentuk modal kerja. Denganakata lain,  merekathanya berhaktatas zakat 

sampai merekaadinyatakan mampu. Kriteria orang itu dinyatakan mampu apabila: 

a. Memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghasilannya. 

b. Usaha dan pekerjaan yang ditekuninya adalah halal menurut hukum, 

karena pekerjaan yang dilarang hukum sama dengan tidak mempunyai 

pekerjaan. 

c. Mampu bekerja dan pekerjaan itu tidak melebihi kemampuannya. 

d. Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan khormatannya dalam 

masyarakat. 

e. Pekerjaan itu dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri atau orang yang 

menjadi tanggungannya. 
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2. AmilaZakat 

 Amiltzakat adalahtorang yangabekerja dalamtpengumpulanazakat dan 

pendistribusiannya.zSyarat menjadizamil zakatzadalah : 

a. OrangaIslam (muslim) 

b. Orang dewasatyang sehat akaladan pikirannya (mukallaf) 

c. Orangtjujur 

d. Orangayang memahamiahukum-hukumtzakat 

e. Mempunyaiakemampuan melaksanakanttugas 

f. Laki-laki, 

g. Bukan orangayang berstatusthamba sahaya. 

 Amilzzakat banyak memperolehzbagian sesuai dengan standarzyang 

didasarkantpada kompetensiapekerjaannya; namuntdiharapkan palingatinggi sama 

denganabagian golongantmustahik lainnya. Lebihabaik lagi amiltzakat adalah 

pihak yangasudah digajitoleh sumberadana bukanazakat. 

3. Muallaf 

 Muallafaadalah orangayang mempunyaitkeyakinan atas Islam masih 

lemah, sehinggaabela terhadap Islampuntmasih kurang bahkanatidak ada atau 

membantutmusuh untukamemerangi Islam. Tujuanapendistribusian zakattkepada 

kelompok muallaf ini agarzmereka kuat keislamannya,zmembela agamazyang 

dianutnyazdan menolongakaum muslimin daritserangan musuh. Muallafzdalam 

kontekszzakat mencangkup : 
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a. Orangtyang diharapkanakeislamannya atautkeislaman keluarga dan 

kelompoknya 

b. Orang-orang yangadikhawatirkan kelakuannyatjahatnya 

c. Orang-orang yang barutmasuk Islam 

d. Pemimpinzdan tokoh masyarakatzyang telah memelukzIslam dan yang 

telahzmempunyai sahabat-sahabatzorang kafir 

e. Pemimpinzdan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan 

kaumnya,znamun imamnyazmasih lemah 

f. Muslimzyang bertempat tinggal di benteng-benteng pertahanan untuk 

menjagazkeamanan darizserbuanzmusuh 

g. Muslimzyang membutuhkan biaya yang diberi tugaszuntuk menyelesaikan 

secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. 

Zakatayang didistribusikan kepada kelompok muallaf sesuai dengan 

kebutuhan. Padazkondisi keamananzyang sangat buruk atau kaum muslimin 

tertekan, makazdapat sajazzakat didistribusikanzpada kelompokzini lebih besar 

dari bagianzkelompok lain,zsampai kaumzmuslim bangkitzdan kuatzkembali. 

4. Memerdekakanzbudakzbelian  

 Zakatatidak didistribusikantkepada budakabelian, namuntdiberikan kepada 

tuannyaasehingga budaktbelian tersebutamenjadi bebastdan merdeka. Termasuk 

dalamzkegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim. Kelompok yang 

terakhirzini merupakanakelompok yang masihtada hinggazsaat ini,zkarenazperang 

dengan orangtkafir masih tetapaberlangsung. 
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5. zAl-Gharim 

 Al-Gharimaadalah orangtyang mempunyaiautang dan tidak memiliki 

bagian lebih daritutangnya, baiktatas utangauntuk kemaslahatantdirinya maupun 

untukakemaslahatan masyarakat. Orangtyang berutangauntuk kemaslahatan diri 

sendiritdapat memperolehaalokasi zakat harustmemenuhi kriteriaaberikut : 

a) Orangayang memilikithutang tidakaberlebihan, artinyatuntuk memenuhi 

kebutuhanahidupnya yangtlayak sepertizuntuk nafkah, membeli pakaian, 

melaksakanzpernikahan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah 

sederhana,zmembeli perabotanzrumah tangga yang wajar, mengganti 

barangzorang lainzyang rusakzatau hilangzkarena kesalahanzatau 

lupazdan sejenisnya.  

b) Utangtyang timbuladimaksutkan untuktmelaksanakan atau menjalankan 

sesuatu yang dihalalkan oleh agama.  

c) Hendaknyaautang yangtdibayarkan padaasaat zakattdialokasikan. 

d) Tidakatermasuk utangtkifarat danautang zakat  

e) Utangayang dibayartdari zakataadalah sisatutang, yaituatotal utang setelah 

dikurangitdengan hartaayang dimilikitdan penghasilannya. 

6. Fi sabilillah  

 Maksud dari sabilillah adalah jalan yang diridhoi Allah SWT, baikaakidah 

dan perbuatan. Orangayang menjadi sukarelawanauntuk melakukanakegiatan ini 

dikategorikantsebagai orangayang beradaadijalan Allah SWT. Bidangtyang paling 

tepattpada saataini adalahtbidang kebuayaan,apendidikan danamasa mediatyang 

dibangunauntuk memerangitgempura orangakafir, dalamtrangka menegakkan 
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syariataIslam dimukaabumi ini. Orangqyang beradazdi sabilillah dapat 

memperolehzalokasi zakat jikazia tidak memperolehzpenghasilan darizsumber 

lain selainqzakat. Jika ia memperolehzalokasi dari baitul malzmaka tidakzboleh 

mendapatkanzalokasi dariazakat.  

7. Ibnu sabil 

 Ibnu sabil adalahayang bepergianadalam rangka mencari bekal demi 

kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau 

masyarakattIslam, sepertiaorang yangqbepergian sebagai utusan yang bersifat 

keilmuanqatau kegiatanayang dibutuhkanaoleh masyarakatqIslam.  

 

2.2.2.2 Sistem Pemungutan Zakat 

Zakatadapat dipunguttdan diperhitungkanadengan duatsistem, yaitu: 

1. Selfaassessment yaitutzakat dihitungadan dibayarkantsendiri olehzmuzakki atau 

disampaikanzke lembagazswadaya masyarakataatau badanzamil zakatzuntuk 

dialokasikanqkepada yangaberhak 

2. Officialaassessmentyaitutzakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak 

yangtberwenang, misalnyaabadan-badan yangtditunjuk olehapemerintah. Ini dapat 

dilakukan apabila penyelenggaraan pemerintahan adalah pihak-pihak yang 

dianggapqberwenang berdasarkantsyariat Islam dan sudah menjadi kebijakan 

umum.  

 Keduaasistem pemungutan zakatqtersebut dapat dilaksanakantbersamaan. 

Satu sisi, dipergunakanasistem self-assessmenttdan pihak lainajuga dipergunakan 

sistem official-assessment. Pada umumnya sistem official-assessment 
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dipergunakanapada saat pengelolatzakat (amil zakat) yang ditunjuk melihat 

adanyaqkekeliruan perhitungantzakat yang dilakukan olehamuzakki atau dengan 

kewajibanqpaksa dapat melakukantperhitungan sepihak atas zakat yang harus 

ditanggungadan dikeluarkantoleh muzakki. Di Indonesia diberlakukan sistem self-

assessment. Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi 

sistem yang kedua (official-assessment) kecualiaatas permintaantmuzakki kepada 

amilazakat untuktmenghitung kekayaan yang akan dizakati.(Mursyidi, 2006) 

 

2.2.2.3 CarazPenyaluranzZakat 

 Mekanismeapenyaluran zakat dilakukan oleh muzakkiz(orang yang 

mengeluarkan zakat) kepadatmustahik(pihak penerima zakat),asedangakan 

sebagai musarif(sasaran) zakat sudahzditentukan dalamzAl-Quran, yaituzdelapan 

golongan.zPosisi pertama danzkedua yakni fakir dann miskin, berarti menandakan 

bahwazmerekalah yangzlayak medapatabagian pertama dari penyaluran dana 

zakat. Hal ini menunjukan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak 

mengentaskanzkemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Mengatasi 

masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran 

pertama dan menjadi tujuan zakat zakat yang utama. Dalamzmencapaizsasaran 

tersebut diperlukan penyaluranzzakat yang tujuannya adalah agar harta zakat 

sampai kepada mustahik. Cara penyaluran zakat ini dapatzdilakukan langsung 

olehzmuzakki padazmustahikat aupun melaluilembaga pengelolaan zakat. Berikut 

cara penyaluran zakat:  

 



23 
 

 

1. Muzakkialangsung memberikantzakat kepadazmustahik.  

2. Muzakkizmembayar langsung zakat lewat lembaga zakat. Dalam cara 

penyaluranzzakat ini dibutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai 

perantarazantara muzakkizdan mustahik. Zakat yang paling utama 

sebagaimanazdinyatakan dalamzAl-Quran dan Al-Hadits,zmelalui amil 

zakatzyangtamanah danyterpercaya. 

 Jikaazakat diserahkantlangsung dariamuzakki kepada mustahik, meskipun 

secarathukum syari’ahaadalah sah, disampingaakan terabaikanyhal-hal tersebut 

diatasajuga hikmahqdan fungsizzakat, kecenderunganzini akanzdigunakan sebagai 

konsumsizsesaat olehzpada mustahik, dan kesejahteraanzumat akan sulit 

terwujud. Zakatamemiliki potensitmenjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi yang selama ini bermasalah. Halzini bisa terlaksanazapabila 

pengelolaanzzakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan 

pendistribusiannya. Padaakenyataanya, beberapaqproblem zakat yang selama ini 

adaamenjadi penghambatqoptimalisasi perananwlembaga zakat. Selain kurangnya 

responamasyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya, 

ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat sangat minim.  

 

2.2.2.4 Zakat Produktif 

 Keberadaanzzakat yang memang pada mulanya ditujukan 

untukmemberantas kemiskinanzakan menimbulkanzpemikiran danzinovasi dalam 

penyaluranzdanazzakatzitu sendiri,zsalahzsatunya adalah bantuanzdalamzusaha 

produktif. Usaha produktif disini berkaitanzdengan pembangunan dan 
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pertumbuhanzekonomi padazkhususnya, serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Zakat produktif jugaadigunakan untukamenstimulus masyarakataagar 

memilikizkeinginan berwirausahazdan dapat lebihzmandiri dalamzmemenuhi 

kebutuhantsehari-harinya. 

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai 

modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk 

menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. 

Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila 

memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya (melarat) 

akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, diapun bisa menjadi 

muzakki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.(Hasan, 1997). 

 Menurut Mufraini belakanganzini, intermediary sistem yangzmengelola 

investasizdan zakat sepertizperbankan Islamzdan Lembagazpengelola zakatalahir 

secaraamenjamur. Untukafenomena Indonesiaasendiri, duniaaperbankan Islam 

dan Lembaga pengumpulan zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. 

Mereka berusaha untuk berkomitmenamempertemukan pihakasurplus dan pihak 

deficit, harapannya terjadi proyeksiapemerataan pendapatanaantara surplus dan 

deficitamuslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (mustahik) 

menjadizkelompok surplus (muzakki). Lemabaga perbankan bergerak dengan 

proyek investasi riba,zsedangkan lembagazzakat selainzmendistribusikanzzakat 

secarazkonsumtif, saatzini juga telah mengembangkanzsistem distribusi dana 

zakat seacara produktif  (Mufraini, 2006). 
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Dalamaistilah ekonomi, zakatzadalah merupakanztindakan transferzof 

income (pemindahanzkekayaan) dariagolongan kayaz(agniya/zthe have)akepada 

golonganayang tidakaberpunya (thezhave not). Tindakanapengalihan mengubah 

sifatzzakat dari yangzdogmatis menjadizekonomis, terutamazketika zakat 

dimobilisasiasedemikian rupaauntuk kepentinganaekonomi produktif. 

Beberapaqpernyataan tersebutqdapat diartikanqzakat untuk usaha 

produktifqmerupakan zakatqyang harusqdiberikan kepadaqmustahik sebagai 

modalaatau sumberqpendapatan bagi mustahik. Zakat produktif ini ditujukan 

untukqmenjalankan kegiatanaekonomi produktifquntuk menumbuh kembangkan 

tingkat ekonomiqdan potensiaproduktifitas mustahik. 

Dalamapendayagunaan danaazakat untuk aktivitas produktifqmemiliki 

beberapa prosedur. Aturanatersebut terdapatqdalam Undang-Undang No. 

38 tahuna1999 tentangapengelola zakat,aBab V pasal 29qyaitu sebagai berikut : 

1. Melakukanastudi kelayakan. 

2. Menetapkanajenis usahaqproduktif. 

3. Melakukanabimbingan danqpenyuluhan. 

4. Melakukan pemantauan , pengawasan dan pengendalian. 

5. Melakukanaevaluasi. 

6. Membuatalaporan. 

 Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalahzperan yangztidak 

bisa dipungkiri keberadaannya, baikzdalam kehidupan muslimzataupun dalam 

kehidupanzlainnya. Khalayakzumum hanya mengetahui bawasannyaztujuan dari 
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zakatzadalah mengentaskanzkemiskinan danzjuga membantu para fakir miskin, 

tanpazmengetahui gambaranzsecarazgamblang. 

 Kenyataannya, zakatzdalam pandanganzIslam bukanlah satu-satunya cara 

untukzdapat mengentaskanzkemiskinan. Masihzbanyak carazlain yangzmasih bisa 

diupayakan secara individual ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat 

memenuhizdan menutupizkebutuhan seorangzfakir dan jugazkeluarganya, hingga 

ia tak perluzlagi bergantungzkepadazorang lain. 

 Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu 

kerabat lainnya,  dan juga ada kas dibanyak negara Islam yang dikeluarkan untuk 

hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu, juga ada 

sadaqah yang di sunnahkan dan banyak lagi lainnya. Kesemuanya itu selain 

adanya kewajiban zakat, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga 

melepaskan cengkeramanya. Namun perlu digarisbawahi, bahwasannya peranan 

zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasanakemiskinan. Akanatetapi bertujuan 

untukzmengatasi permasalahan-permasalahanzkemasyarakatan lainnya. Dapat 

diketahui,abahwa salahzsatu perananazakat adalah membantuznegarazmuslim 

lainnya dalam menyantunkan hati parazwarganya untukzdapat loyalzkepada Islam 

dan membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk 

permasalahan orang Islam itu sendiri; sebagaimana membantu negara muslim 

lainnya untuk memotivasi orangzyangzberhutang dan menegakkan kalimatullah 

untukzdapat berbuatzbaik sertazmembantunyazistiqamah dalamzkebaikan. 

 Darisiniadapat dikatakanabahwa target utamaadalam aplikasiazakat 

adalah, mengentaskanakemiskinan secaraakeseluruhan. Dimana hal ini tidak 
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dibatasiaoleh waktu danajuga tidakqterpukau olehapermukaan yangatampak. 

(Qaradhawi, 2005). 

Zakat produktif merupakan modal yang diberikan oleh Lembaga Amil 

Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan para Mustahiq. Untuk itu teori yang 

digunakan dalam hal ini adalah teori tentang Akumulasi Modal. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwaapenyebab kemiskinan 

adalahqmasalah kekuranganamodal, ketertinggalanzkualitas sumber daya manusia  

dan ketidaksempurnaan pasar. Halzini menyebabkanzrendahnya penerimaan 

usahazyang diakibatkanzoleh rendahnya produktivitaszusaha, yangakemudian 

akan menyebabkanarendahnya keuntungan/pendapatan usaha..(Miller & Meners, 

2000). 

Konsepaini merupakan hal yang sering digunakanzuntuk menjelaskan cara 

masyarakat menyediakanzkebutuhan materilzmereka. Namun, agar dapat 

memberikanzpenjelasan yangzlebih jelas, konsepzfungsi produksizini masihzperlu 

didukungaoleh konseptualisasiainput-input (faktorzproduksi) lainnyaayang lebih 

luas, sepertiafaktor kecakapanamanajerial, fleksibilitas kelembagaan dan motivasi 

tenaga kerja. 

Salahasatu konsepadasar ituzadalah prinsipzproduktivitas marjinalzyang 

semakin menurun.zMenurut prinsip ini, jikazterjadi kenaikanzjumlah salah satu 

faktorzvariabel, sedangakanzkuantitas faktorzlainnya tidakzberubah, maka setelah 

melewatizsuatu titik tertentuztambahan marjinalzproduk (output) yangzbersumber 

darizpenambahan faktorzvariabel tersebutzakan menurun, sehingga secara definisi 

formalzdari prinsipzproduktivitas marjinalzyang semakinzmenurun.  
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Apabila semuazinput kecuali satu konstan, makaapenambahan jumlahaunit 

input secaraabertahap sampaiabatas tertentuaakanamenurunkanatingkat 

(persentase) kenaikanatau dalam kalimat lain, mulai batas tertentu ituaproduk fisik 

yang dibutuhkan input variabel tadi berkurang (Miller & Meners, 2000). 

Prinsipzini berlakuzapabila : 

a. Hanya terdapat satuzinput variabelz(bisa diubah-ubah,zditambahzatau 

dikurangi),zsedangkan inputzlainnya konstan. 

b. Proseszproduksiztetap. 

c. Koefisienzproduksi bersifatzvariabel, artinyaztidak melibatkanzfungsi 

produksizbaku. 

Kombinasiatenaga kerjaadan modal yangaoptimal terciptaajika rasio harga 

modaladan tenaga kerjaasama denganatingkat subtitusiateknis marjinal antara 

modal danatenaga kerja. 

Berdasarkanapenjelasan diatas, terlihatabahwa lingkaranasetan kemiskinan 

dinegaraaberkembang seperti indonesia dapat diputus melalui upaya pembentukan 

modal dalam hal ini melalui zakat produktif.ProduktifadalahFaktor-faktor 

mendasar yang mempengaruhi pencapaian produktivitas adalah oleh posisi 

investasi, seperti modal, teknologi, manajemen, serta keterampilan dari tenaga 

kerja. Faktor manajemen meliputi cara dan proses menggerakkan orang lain untuk 

tujuan tertentu. Sedang faktor keterampilan tenaga kerja menyangkut kemampuan 

yang dimiliki oleh tenaga kerja, motivasi kerja, disiplin, etos kerja serta hubungan 

antarpersonal.(Sinungan, 2000) 
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Zakat produktif tersebut akan dikelola oleh produsen (BUNDA) yang akan 

menghasilkan pendapatan. Sebagaiaakibat rendahnyaatingkat pendapatan di 

negaraaberkembang makaapermintaan, produskiadan investasiamenjadi rendah 

atau berkurang. Hal iniamenyebabkan kekuranganadi bidang barangamodal yang 

bisaadiatasi melaluapembentukan modal. (Jhinghan, 1996) 

 

2.2.3LamayUsaha 

 Lamaausaha merupakanalamanya pedagangaberkarya pada 

usahaperdagangan yangasedang di jalaniasaat ini. (Asmie, 2008) 

Lamanyaasuatu usahaadapat menimbulkanapengalaman berusaha, dimana 

pengalamanadapat mempengaruhiapengamatan seseorang dalam bertingkah 

laku(Sukino, 2009). 

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama 

seseorang atau pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi 

produktivitasnya (kemampuan profesional/ keahlian), sehingga dapat menambah 

efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil 

penjualan. Semakin lama menekuni bidan usaha perdagangan akan semakin 

meningkat pengetahuan tentang seera ataupun prilaku konsumen. Lamanya 

seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi 

kemampuan profisional. Semakin lama menekuni bidang usaha pedagangan akan 

makin meningkatkan pengetahua tentang selera ataupun perilaku konsumen. 

Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyakzpulazrelasizbisnis 

maupunzpelanggan yangzberhasil dijaring. (Asmie, 2008). 
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Lamazusaha dalamzhalzinizadalah lamanyazsuatu usahazindustrizkecil itu 

dilakukanzatauzumur darizusaha kecilztersebutzsemenjak industrizkecil ituberdiri 

sampai padazsaat penuliszmelakukan penelitianzini. Suatuzpengertiandimana 

semakinzlama usahaztersebut berjalan mengakibatkan adanya perkembangan 

usahazyang signifikanzke arah yangzpositif ataupunznegatif. 

Perkembanganzdari usahaztersebut tergantungzdari iklim perdagangan dan 

persainganzyang terjadizdi dunia usaha/pasar. Darizsegi pengalaman, 

makaindustrizkecil yang memilikizumur yang lebih lama tentunya lebih 

dapatberkembangzdengan baik. Karenazindustri tersebutztelah lebih dahulu 

mengenal kondisizpasar yangzada, sertazselera darizkonsumen.Industrizyang 

memiliki umur yangzbisa dizbilang mapan, lebihzdapat untuk bersaing dengan 

industri lain. 

2.2.4 Margin Keuntungan 

a. Pengertian pendapatan 

 Pendapatanadalam kamusamanajemenaadalah uangayang diterimaaoleh 

perorangan,aperusahaan, danaorang lainadalam bentukapendapatan. (Marbun, 

2003). 

 Menurutailmu ekonomi,zpendapatanzadalah perubahanzlebih dari total 

harta kekayaanzbadan usahazpada awal periode, danzmenekankan padazjumlah 

nilaizstatis padazakhir periode. Secarazgaris besarzpendapatan adalahzjumlah 

harta kekayaanzawal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan 

diakibatkan perubahanzmodal danzhutang. Sedangkanzmenurut ZakizBaridwan 

dalamzbuku Intermediate Accountingzmerumuskan pengertian pendapatan adalah, 

“Aliranzmasuk atauzkenaikan lain aktiva suatuzbadan usaha atauzpelunasan utang 
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(atauzkombinasizdarizkeduanya) selamazsuatu periodezyang berasal dari 

penyerahanzatauzpembuatanzbarang, penyerahanzjasa, atau dari kegiatan lain 

yangzmerupakan kegiatanzlain yang merupakanzkegiatan utamazbadan usaha”. 

PadazPernyataanzStandar Akutansi (PSAK) No. 23 sendiri, pengertian 

pendapatanzadalah aruszmasuk brutozdari manfaatzekonomi yangztimbul dari 

aktivitasznormal perusahaanzselama suatuzperiode bila arus masuk itu 

mengakibatkanzkenaikan ekuitas, yangztidak berasalzdari kontribusizpenanam 

modal. 

b. Sumber-sumberzPendapatan 

Pendapatanzbersumber darizsejumlah kegiatanzekonomi sebagai berikut : 

1. Penjualan jasa 

2. Penjualan barang 

3. Dan penggunaanzaktiva perusahaanzoleh pihak yangzmenghasilkan   

bunga,zroyalti danadeviden.  

c.  Faktor-faktor yangamempengaruhizpendapatan 

 Adapunzfaktor-faktor yangzmempengaruhizkomponen pendapatanzadalah 

sebagai berikut : 

a. Utang 

b. Stok aktiva lancar 

c. Perpajakan 

d. Sikap berhemat 

e. Stockzbarang yang tahanzlama yangzdikuasai 

f. Pengharapan. (M.Tohar, 2000). 
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Mengingat pendapatan nasional muncul dari produksi barang dan jasa oleh 

faktor produksi, cara lain untuk menghitung nilai total output ialah dengan cara 

menghitung semua pendapatan yang diterima oleh faktor produksi, baik dalam 

bentuk pendapatan berupa upah, gaji, sewa, bunga, keuntungan dan deviden. 

Metode ini dinamakan “income method”. Pendapatan nasional secara keseluruhan 

belum tentu mencerminkan pendapatan bersih mayarakat yang dapat digunakan 

untuk pembelian barang dan jasa. Pendapatan bersih masyarakat (disposable 

income) merupakan pendapatan kotor yang sudah dikurangi dengan kewajiban 

berupa pajak dan penerimaan-penerimaan lainnya, seperti penerimaan 

transfer.(Karya & Syamsuddin, 2016) 

 Jika produk marjinal dimulai di atas biaya modal, persediaan modal akan 

naik dan produk marjinal akan turun. Jika produk marjinal modal dimulai di 

bawah biaya modal, persediaan modal akan turun dan produk marjinal akan naik. 

Secara berangsur-angsur, ketika persediaan modal disesuaikan, produk marjinal 

modal mendekati biaya modal. 

. (Mankiw, Makroekonomi, 2007). 

 

2.3 Kerangka Penelitian 

 Zakat memiliki berbagai macam pendayagunaan zakat itu sendiri, salah 

satunya adalah pendayagunaan dalam bentuk zakat produktif yang dimana zakat 

produktifzadalah pengelolaanzdan penyaluranzdana zakatzyang berupa produktif 

yang memiliki efekzjangka panjangzbagi parazpenerimazzakat (mustahik). Zakat 

produktif akan memberikan modal usaha untuk para muzakki agar bisa hidup 
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sejahtera tanpa menantikan zakat lagi kedepannya. Zakat produktif dari usaha juga 

akan menghasilkan pendapatan bagi para mustahik untuk nantinya pendapatn 

yang didapatkan tersebut bisa untuk ditabung dan bisa juga untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya. Pemberian zakat produktif kepada mustahik akan memberikan 

dampak positif kepada mustahik berupa keuntungan bagi para mustahik. Oleh 

karena itu, perlunya penulis meneliti hal ini. Berdasarkan uraian diatas, maka 

kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebgai berikut: 

 

Gambar 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

 Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini : 

1. Zakat Produktif berpengaruh terhadap Pendapatan Mustahik. 

2. Lama Usaha berpengaruh terhadap Pendapatan Mustahik. 

 

 

Modal  

(Zakat Produktif) 

(X1) Pendapatan 

(Y) 

Lama Usaha 

(X2) 


