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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat

Muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak

dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni

instansi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas

penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat,

dorongan berinfaq dan bersedekah dijalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi

kehidupan masyarakat muslim. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas

sehari-hari umat Islam, maka zakat dapat berpotensi mempengaruhi aktivitas

ekonomi nasional, termasuk didalamnya adalah penguatan pemberdayaan

ekonomi nasional.

Salah satu sunatullah yang sudah menjadi ketentuan Allah adalah

perbedaan yang terdapat pada diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia

memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Salah satu perbedaan

ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi oleh

Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang

dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.1

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan

Negara yang sangat berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun

1 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 1, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2013), h.59
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kesejahteraan umat terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, setidaknya

terdapat tiga aspek yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban zakat. Pertama,

aspek moral dan psikologis, pada segi ini diharapkan zakat dapat mengikis habis

ketamakan dan keserakahan sikaya yang memiliki kecenderungan cinta harta.

Kedua, aspek sosial, dalam hal ini zakat bertindak sebagai alat yang diberikan

Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekalaigus menyadarkan

orang-orang kaya yang akan bertanggungjawab sosial yang dibebankan agama

kepada mereka. Dan ketiga, aspek ekonomi, disini zakat difungsikan untuk

mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit

kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.2

Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna bertambah dan berkembang.

Dan zakat menurut bahasa berarti nama’ (kesuburan, tumbuh dan berkembang),

thaharah (kesucian), barakah (kerkahan) dan tazkiyah, tathrir (mengsucikan jiwa

dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya

pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mengsucikan jiwa-jiwa orang

yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-

hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.3

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya

pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem

ekonomi Islam. A. Manan dalam bukunya “Islamic Ekonomics:Theory and

Practice” sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dalam bukunya Pintar

Berzakat, menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

2 Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta:
Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h.111

3 Zulkifli, Pnduan Praktis Pintar Memahami Zakat, (Pekanbaru: Suska Press, 2004), h.1
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1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa seseorang yang membayar zakat

merupakan salah satu manifestasi keyakinan beragama.

2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu

membagikan kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil

kepada sesama.

3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar

karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat masa

atau jangka tertentu.

4. Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional dan mampu dinalar oleh

kekuatan akal manusia, akan prinsip-prinsip dasar kepada Allah SWT

perintahkan untuk berzakat.

5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar dan diwajibkan kepada

orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak berada dalam

tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang hartanya ditahan

orang lain.

6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu perintah untuk pungutan zakat tidak

dilakukan dengan semena-mena, namun harus melalui aturan syar’i, dan

dipungut terhadap harta yang telah memenuhi syarat dan orang yang

berkewajiban untuk berzakat.4

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat,

karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta

membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam

4 Zulkifli, Ibid, h.6
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membangun masyarakat. Dari hal ini, timbullah iri dan dengki dalam diri mereka,

dan juga kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang mempunyai

penghasilan yang lebih diantara mereka. Bahkan mereka pun menebar

kebenciannya kepada seluruh masyarakat yang ada hingga membuatnya mampu

bertindak sewenang-wenang  kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta

membuatnya tidak mampu membedakan sesuatu yang baik ataupun yang buruk,

sesuatu terpuji ataupun tercela.5

Dalam buku-buku Turasts (manuskrip) para ulama mazhab atau buku-

buku kajian fikih kontemporer, secara umum pengertian yang dipaparkan oleh

para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator

ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator

kemampuannya mencari nafkah (usaha), dimana dari hasil usaha tersebut belum

bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, indikator utama yang

ditekankan para imam mazhab adalah:

a. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi, dengan indikator:

1. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (papa/tidak

mempunyai apa-apa).

2. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot

dalam kondisi yang sangat minim.

3. Memiliki aktiva keuangan kurang dari nisab.

5 Yusuf Qaradhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta:
Zikrul Hakim, 2005), cet. Ke-1, h. 21-22
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4. Memiliki aset selain kekurangan namun dengan nilai dibawah nisab,

seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang

nilainya tidak sampai dua ratus dirham.

5. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat

memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu

tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki

sejumlah aset. Atau berada dikampungnya tapi asetnya ditahan oleh

pihak lain, seperti pemerintah misalnya.

b. Ketidakmampuan dalam mecari nafkah, dengan indikator:

1. Tidak mempunyai usaha sama sekali.

2. Mempunyai usaha tetapi tidak cukup untuk diri dan keluarganya, yaitu

penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.

Misalnya orang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5000.

3. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya

sendiri seperti tukang, pedangang dan petani. Akan tetapi mereka

kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau

kekurangn tanah, alat pertanian dan pengairan.

4. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan

nonmateri (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta,

janda, anak-anak dan sebagainya. Misalnya memberi gaji tetapi yang
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dapat dipergunakan setip tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan

apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros.6

Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh zakat sangat signifikan dalam

mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi sesungguhnya maksud dan tujuan zakat

tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan yang

mendesak dan juga yang berkesinambungan, melainkan memperluas kepemilikan

dengan memperbanyak volume kepemilikan dan juga mengubah orang-orang

miskin menjadi orang yang berkecukupan seumur hidup. Selain itu zakat dapat

merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana

seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan

dengan pekerjaannya.7

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu

membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat.

Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera

ditanggulangi. Dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan

kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Terlebih, jika

kemiskinan ini makin meraja, maka itu akan menjadi kemiskinan yang mannisyan

(mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya); ia adalah

bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi

kekayaan yang mathgiyyan (mampu membuat seseorang zalim; baik kepada Allah

maupun kepada manusia lainnya).8

6 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-1,
h.184

7 Arif Mufraini, Ibid. h.77
8 Arif Mufraini, Ibid. h.25
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Dalam al-Qur’an dijelaskan, agar nasib orang fakir dan miskin itu

diperhatikan benar, karena itulah diantara misi agama Allah itu diturunkan ke atas

dunia ini. Diantaranya dijelaskan dalam surah al-Hajj ayat 28:

              
              

Artinya:

“supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka
menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah
berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian
daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang
sengsara dan fakir.” (QS. al-Hajj:28).9

Dari ayat diatas dapat dipahami, bahwa orang fakir yang sengsara harus

diperhatikan. Kefakiran itu perlu diperangi dan dihilangkan, karena bisa merusak

iman (akidah).10

Menurut Eko Suprayitno yang mengutip dari Mubariq, zakat disalurkan

untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari kehari.

Meskipun mungkin mampu membantu fakir-miskin memenuhi kebutuhan hidup

yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si

penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian “ikan” yang terus menerus

tidak mendorong orang menjadi “tukang pancing” terutama jika zakat dibagikan

berdasarkan flat rate. Karena itu, “reorientasi” prioritas memanfaatkan zakat perlu

dilakukan kearah manfaat jangka panjangnya. Pertama, zakat harus dibagikan

9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung: Sygma Creative
Media Corp,2014), Cet. Ke-1, h. 335

10 Ali. Hasan, Masail Fiqhiayh Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4, h.37-39
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sebagai “pajak pendapatan negatif” untuk mempertahankan insentif bekerja atau

mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat

yang terkumpul (setidaknya 50%) harus digunakan untuk membiayai kegiatan

memberi “pancing” (kegiatan produktif) kepada kelompok masyarakat fakir

miskin.

Lebih jauh Mubariq mengatakan bahwa tujuan utama “kegiatan memberi

pancing” ialah meningkatkan kemampuan fakir-miskin untuk menciptakan

pendapatan dan mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini

zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan

produktif, pemberian bantuan modal kerja atau bantuan modal pemula. Daripada

memberi bantuan konsumtif kepada lima keluarga untuk satu bulan, misalnya,

lebih baik dana itu digabung dan digunakan untuk suatu usaha produktif bagi

kelima keluarga tersebut.11

Bukti bahwa zakat mampu menjadi distributor yang mampu dan efektif

dalam mengalirkan kekayaan secara adil dan merata, nampaknya telah banyak

dilakukan oleh para pakar dan ahli, seperti Mabid Ali al-Jahri, yang mencoba

membuat modal mikro ekonomi yang memasukkan variabel zakat untuk

membuktikan dampak system ekonomi yang mengandung prinsip disrtibusi

pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Anas Zarqa, telah menyelidiki efek

zakat terhadap fungsi konsumen agregat. Demikian pula Khursid Ahmad dalam

tulisannya menggambarkan bahwa zakat merupakan inti dari sistem keamanan

sosial yang luas dan efektif yang menjamin kebutuhan dasar untuk mereka yang

11 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,
(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005), cet. Ke-1, h. 34
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kebetulan tidak beruntung mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlu

mendapatkan bantuan masyarakat luas.

Dari penelitian dan penyelidikan ketiga pakar dan ahli ekonomi Islam,

sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat menggambarkan bahwa, potensi

zakat, dan instrumen-instrumen lain, seperti hibah dan wakaf, serta infaq dan

shodaqah pasti akan mampu mendorong pemerataan pembangunan yang

berkeadilan, serta menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan

mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan derajat kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.12

Ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi kemiskinan yaitu:

pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya

konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif,

untuk diolah dan dikembangkan, yakni bagi mereka yang masih kuat bekerja dan

bisa mandiri dalam menjalankan usaha. Pemberian modal ini harus

dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut

mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi

menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat.

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 menutup kemugkinan, dia bisa menjadi muzakki

(pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.13

12 Abdul Aziz dan Mariah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, (Bandung:
Alfabeta, 2010), cet. Ke-1, h.79

13 Eko Suprayitno, Op.cit, h. 41
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Lembaga yang secara formal diakui oleh Undang-undang Nomor 38

Tahun 1999 sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil

Zakat (BAZ) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional

(pemerintah) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk

masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat.14

Saat ini, meski masih banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat

secara konsumtif, akan tetapi pendayagunaan hasil zakat secara produktif pun

telah banyak dilakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti. Perkembangan metode

pendayagunaan zakat secara produktif ini sudah mulai dirintis dari awal

berdirinya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dan berjalan sampai

sekarang. Sistem pengelolaan zakat secara produktif ini dilakukan dengan cara

memberikan bantuan modal usaha mikro tanpa agunan dan bunga bagi mereka

yang tidak mampu dan berkeinginan untuk bewirausaha, serta memberikan

pendampingan dan pengawasan yang bekerjasama dengan perbankan syariah

dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan jumlah persentase 20% dari zakat yang

terhimpun.

Pendayagunaan zakat produktif ini bertujuan untuk meningkatkan

ekonomi masyarakat yang masih lemah, yakni dengan harapan dari modal usaha

yang diberikan oleh BAZNAS akan meningkatkan derajatnya dari seorang

14 Abdul Aziz & Mariah Ulfah, Op.cit, h.43
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mustahik (orang yang menerima zakat) menjadi seorang muzakki (orang yang

membayar zakat).

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti telah berjalan selama 7 tahun.

Begitu juga dengan program zakat produktif, yang oleh BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti ini diberi nama program Meranti Produktif.  Selama 7 tahun

perjalanan program meranti produktif hingga sekarang telah menghasilkan 162

orang mustahik yang menjalankan usahanya dengan bantuan dana zakat meranti

produktif. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengikuti prosedur yang

diberikan BAZNAS dalam mengelola dananya, seharusnya mereka menyetorkan

setiap keuntungan yang diperoleh dari usahanya kepada BAZNAS, kemudian

BAZNAS membantu menyetorkan uang dari hasil keuntungan tersebut kepada

BSM (Bank Syariah Mandiri) untuk ditabung. Sesuai dengan tujuannya, yaitu

meningkatkan ekonomi masyarakat yang masih lemah, BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti ini telah melakukan upaya semaksimal mungkin. Namun

berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu Afrida Yanti selaku

pengurus program Meranti Produktif hingga saat ini mustahik yang memang telah

berhasil dalam menjalankan usahanya sehingga mampu untuk mengeluarkan zakat

dari keuntungan usahanya baru sekitar 5 orang, zakat yang dikeluarkan oleh

muzakki ini pun tidak langsung kepada BAZNAS, melainkan langsung diberikan

kepada fakir miskin yang terdekat dengannya.15

15 Afrida Yanti, Kepala Bidang Pendistribusian, (Wawancara), BAZNAS Kabupaten
Kepulauan Meranti, Selatpanjang, 8 Desember 2016
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Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “PENGELOLAAN ZAKAT SECARA PRODUKTIF

SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (studi kasus

Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan

Meranti)”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian tidak terlalu luas dan dapat lebih

dipahami, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pengelolaan zakat

secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan distribusi zakat secara produktif di BAZNAS

Kabupaten Kepulauan Meranti?

2. Bagaimana dampak dari pengelolaan pendistribusian zakat secara produktif

terhadap masyarakat miskin yang menjalankan usaha dengan bantuan dana

zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan pendistribusian

zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktivitas manusia termasuk penelitian, selalu

mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari

penelitian ini adalah:
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a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan distribusi zakat  secara produktif

di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Untuk mengetahui dampak dari pengelolaan pendistribusian zakat

produktif terhadap masyarakat miskin yang menjalankan usaha dengan

bantuan dana zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti

c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syari’ah terhadap pengelolaan

pendistribusian zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini

dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna

bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal,

yaitu:

a. Kegunaan Akademis

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan

teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan

dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika

khususnya dalam program studi ekonomi islam UIN SUSKA Riau

sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan

zakat.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi:
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1. Panitia zakat agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan

zakat yang bervisi mengentaskan kemiskinan.

2. Muzakki agar bersedia mengeluarkan zakatnya dan melalui panitia

zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat

yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat

dan inti dari tujuan zakat.

3. Mustahiq agar mengelola harta yang telah mereka terima, sehingga

kelak menjadi muzakki.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti jalan Siak Sri Indrapura Komplek

Perkantoran Masjid Agung Darul Ulum Selatpanjang. Adapun alasan penulis

memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena penulis telah ikut

serta langsung dalam pengurusan zakat ketika penulis melakukan Praktik

Kerja Lapangan di Kantor BAZNAS, sehingga penulis mengerti masalah-

masalah yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Kepulauan

Meranti serta mustahiq yang telah menerima dana zakat produktif.

b. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan zakat secara produktif

sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.16 Populasi

dalam penelitian ini adalah pengurus dan mustahik BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti Program Meranti Produktif. Yang terdiri dari 21 orang

pengurus dan 162 orang mustahik.

Sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara

menggunakan sebagian dari populasi yang ada.17 Dari jumlah populasi

tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 25% dari total populasi yaitu

sebanyak 40 orang, dan untuk menunjang penelitian maka diambil 5 orang

sampel dari pengurus BAZNAS. Maka sampel menjadi 45 orang. Penulis

menggunakan tekhnik Simple random sampling yaitu teknik penarikan

sampel dimana tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang

sama untuk terpilih menjadi sampel.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam

penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi

dua, yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian

perorangan, kelompok dan organisasi. Dalam penelitian ini data primer

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2013), Cet. Ke-19, h. 80

17 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009) h. 93
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diperoleh langsung dari mustahik, dan pengurus BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen

resmi, buku-buku yang yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan

perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulakan dalam penelitian yaitu lapangan dan

perpustakaan, maka dengan landasan tersebut pengumpulan datanya dengan

cara:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh

peneliti.18 Dalam hal ini penulis terjun langsung kelokasi penelitian untuk

melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan

yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti

memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.19

18 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-
2, h.144

19 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2009), cet. ke-2, h.51
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c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis

yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang

fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

d. Angket

Penulis membuat daftar sejumlah pertanyaan secara tertulis yang

ditujukan kepada mustahik yang mendapatkan dana dari program meranti

produktif.

e. Studi pustaka

Studi pustaka adalah data yang diambil dari buku, artikel, majalah, koran

dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah secara

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan situasi, kondisi penelitian dengan

jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dari BAZNAS

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menghubungkan teori-teori yang

didapat, maupun literatur yang ada.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu pengumpulan data-data yang bersifat umum untuk

diuraikan dan dambil kesimpulan khusus.

b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil

kesimpulan yang bersifat umum.
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c. Deskriptif, yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan

menjelaskan kemudian menganalisis.

F. Sitematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab

terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI

Bab ini Terdiri dari: Sejarah berdirinya BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional) Kabupaten Kepulauan Meranti,struktur Organisasi BAZNAS

Kabupaten Kepulauan Meranti, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti, kegiatan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti,

program BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dan Teknik

penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah BAZNAS Kabupaten

Kepulauan Meranti

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti, seperti: pengertian zakat, tujuan dan hikmah

zakat, harta yang wajib dizakati, kadar dan syaratnya, distribusi zakat,
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islam dan problematika kemiskinan, dan produktifitas pengelolaan

zakat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu pengelolaan zakat

secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten

Kepulauan Meranti, bagaimana dampak dari pengelolaan

pendistribusian zakat secara produktif terhadap masyarakat miskin yang

menjalankan usaha dengan bantuan dana zakat dan bagaimana tinjauan

Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan pendistribusian zakat di

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, dimana didalam bab ini akan

dikemukakan beberpa kesimpulan dari hasil penelitia serta saran

sebagai masukan dari penulis.


