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ABSTRAK 

 

Aini Yulia (2018):  Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil 

Zakat Kota Padang 

 

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena setelah penulis 

melakukan pengamatan di Badan Amil Zakata Nasional Koata Padang penulis 

mendapatkan informasi mustahik yang menjadi penerima Dana Bina Usaha 

(DBU) Produktif di Badan Amil Zakata Nasional Koata Padang periode tahun 

2015-2016 pada tahap pertama sebanyak 60 mustahik, namun pada tahap kedua 

hanya 15 mustahik yang dapat melanjutkan menjadi penerima DBU Produktif 

tersebut dan sebanyak 45 mustahik tidak lagi menndapatkan DBU di tahap ke dua 

tersebut. Sedangkan menurut teori kesejahteraan apabila zakat benar-benar 

dikelola sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, niscaya ia akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian 

zakat pada Baznas Kota Padang, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan 

penghambat pendistribusian zakat pada Baznas Kota Padang dan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh pendistribusian zakat terhadap peningkatan 

kesejahteraan Mustahik. 

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Jl. 

By Pass KM 12 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang 

Sumatera Barat. Populasi dan sample dalam penelitian ini sebanyak 60 mustahik 

penerima DBU Produktif dengan sample menggunakan teknik  total sampling. 

Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier sederhana, uji t, uji koefisien determinasi, koefisien 

korelasi dan data tersebut diolah menggunakan bantuan  software SPSS versi 20. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pendistribusian pada Baznas 

Kota Padang telah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW serta telah sesuai dengan SOP yang berlaku pada BAZNAS 

Kta Padang. Faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat : faktor 

pendukungnya sifat amanah, profesionalisme dalam bekerja, transparan, kesatuan 

dan kekompakan antar anggota, dukungan dari pimpinan Baznas, Sarana dan 

prasarana yang mendukung, sedangkan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya 

jumlah fasilitas pendukung, informasi data mustahik yang tidak jelas, keterbatasan 

tenaga yang tidak sesuai dengan jumlah mustahik, faktor geografis dan kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang kemustahikaan. Pengaruh pendistribusian 

terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik diketahui bahwa variabel 

independent (Pendistribusian Zakat) mempengaruhi variabel dependen 

(Kesejahtaraan) dengan penjelasan sebagai berikut, Pendistribusian zakat (X) 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan (Y), hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil uji parsial (uji t), yaitu nilai  thitung sebesar 4,851 > ttabel 1,678 

(60-2 = 58) pada label signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti memiliki hubungan 

keeratan antara dua variabel yang mana H1 diterima karena terdapat pengaruh 

yang signifikan.   


