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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan

individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber

penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala

kebutuhan perekonomian dan kebutuhannya (Yusuf Qardhawi, 2005 : 21).

Kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan

pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi. dan masalah‐masalah lain

yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk.

Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan tidak sederhana

penanganannya (Bappenas,2010).

Penyebab-penyebab kemiskinan terus berputar dan menjadi lingkaran setan.

Lingkaran setan kemiskinan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi

asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, Ragnar Nurkse. Teori ini

menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang yang

umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Pada pokoknya teori ini mengatakan

bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena

produktivitasnya rendah. Kerana rendah produktivitasnya, maka penghasilan

seseoarang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan

konsumsinya yang minim (Maimun Sholeh, 2011).
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Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)

Sumber : Maimun Sholeh. 2011

Menurut Yusuf Qardhawi, penyebab kemiskinan lebih disebabkan dengan

karena adanya pengangguran. Berikut ini penjelasan mengenai faktor penyebab

kemiskinan menurut Yusuf Qardhowi :

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran. Dalam hal ini,

pengangguran terbagi dua, yaitu : Pertama, Pengangguran jabariah adalah

suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun

memilih status ini, dan diharuskan menerimanya. Kedua, pengangguran

khiyariah adalah seseorang yang memilih untuk menganggur, pada

dasarnya ialah orang yang mampu untuk bekerja, namun memilih untuk

berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang

lain.

Ketidaksempurnaan

pasar, keterbelakangan,

ketertinggalan

Kekurangan Modal

Investasi Rendah Produktifitas Rendah

Pendapatn RendahTabungan Rendah



14

2. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi

dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana, ketidakmampuan

tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab berikut : Pertama,

kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi

penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Kedua,

kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari

pekerjaan. Ketiga, kemiskinan ini bukan disebabkan karena pengangguran

atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada

kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun,

penghasilannya tidak seimbang dengan pengeluarannya (Yusuf Qardhawi :

2005 : 31-33).

Garry Nugraha Winoto (2011) upaya pengentasan kemiskinan dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat, hal ini

dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan

pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan

dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian dan Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti nama’ berarti kesuburan, thaharah berarti

kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiayah tathir yang

artinya mensucikan. Syara’ memaknai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama,

dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Oleh karena itu,



15

harta yang dikeluarkan disebut dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu

kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa  (Tgk. Muhammad Hasbi Ash-

Shiddieqy, 2009 : 3). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: “sesungguhnya

beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu “ (QS. Asy-Syams [91]: 9).

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki

kepada Mustahik baik melalui amil maupun secara langsung (PSAK 109). Zakat

merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Zakat

dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu

memberikan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (the

have) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (the have not).

Dana zakat ditinjau dari sisi keuangan publik atau pengumpulan dan

pengeluaran, dapat dipandang sebagai kegiatan untuk distribusi pendapatan yang

lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam dalam tangan

seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nisabnya, maka wajib dikeluarkan

zakatnya. Dengan demikian di sini tampak adanya usaha untuk mendorong orang

untuk memutarkan hartanya ke dalam sistem perekonomian sehingga bisa

menghasilkan pertumbuhan (Gerry Nugraha Winoto, 2011).

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat, karena kedua

perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas

kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan

kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat keermawanan dan

sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula shalat, shalat bertujuan
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menghindarkan kehidupan manusia dari fakhsya (kejahatan) dan munkar (Umrotul

khasanah, 2010 : 37)

Hukum zakat ialah fardu ‘ain. Dimana orang yang melaksanakannya akan

berpahala dan yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban atas

zakat tersebut telah ditetatpkan melalui dalil-dalil yang qath’i (pasti dan tegas)

yang terdapat didalam al-qur’an dan hadits. Berikut dalil yang mewajibkan nya

melaksanakan zakat :

Dalil  yang berasal dari Al-qur’an antara lain firman Allah SAW  :

“ Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah [2] :43).

Dan firman Allah SAW dalam surah lain :

“Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan
menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang
lurus.”(QS. Al-Bayyinah[5]:5)

Serta dalil yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

ra. sebagai berikut :

“Sesungguhnya, Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’adz bin Jabal
ketika beliau mengutusnya ke Yaman untuk mengajak penduduknya
memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam,
‘Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka
bahwasannya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat
itu diambil dari orang-orang kaya Yang fakir diantara mereka.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

2.2.2 Jenis-jenis Zakat

Zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat

Fitra dan zakat mal. Berikut ini penjelasan mengenai keduanya :
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(1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya

sebelum shalat ied. Sedangkan yang wajib dizakati adalah dirinya sendiri (baik

tua ataupun muda, laki ataupun perempuan), orang-orang yang hidup di bawah

tanggungannya (bila orang tersebut mempunyai gangguan).

Syarat mengeluarkan zakat fitrah ini adalah Islam, mempunyai kelebihan

makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam

matahari dan akhir bulan Ramadhan, dan orangorang yang bersangkutan hidup

di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Jenis zakat fitrah adalah

berupa makanan pokok sehari-hari orang yang bersangkutan dapat berupa

beras, jagung dan lain-lain. Adapun besar kandungannya adalah 1 sha’ = 2, 305

kg / 2,5 kg. Boleh juga diganti dengan uang yang biasanya ditetapkan oleh

panitia zakat fitrah setempat.

(2) Zakat Mal

Zakat mal adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib

dikeluarkan untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan miliknya. Zakat

mal/zakat kekayaan diwajibkan Allah bagi setiap muslim, bila kekayaan yang

dimiliki itu memenuhi ketentuan dan persyaratan syara’. Karena itu mengingat

kewajiban zakat menurut kesepakatan ulama’ fiqih hukumnya adalah kafir.

Hafiduddin (2002) dalam Asnaini (2008) mengemukakan jenis harta

yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat

ini meliputi :1) Zakat Profesi, 2) Zakat Perusahaan, 3) Zakat surat-surat

berharga, 4) Zakat perdagangan mata uang, 5) Zakat hewan ternak yang

diperdagangkan, 6) Zakat madu dan produk hewani, 7) Zakat investasi properti,
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8) Zakat asuransi syariah, 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung

walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis, 10) Zakat sektor

rumah tangga modern.

2.2.3 Syarat-syarat wajib Zakat

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang

muslim dewasa, berakal sehat, merdeka, serta mempunyai harta atau kekayaan

yang cukup nisab (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan

zakatnya) dan sudah memenuhi haul (telah cukup waktu untuk mengeluarkan

zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun).

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,

dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Adapun syarat-

syarat wajib  zakat ( El Madani, 2013 : 19) adalah  :

(1) Beraga Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karenanya, beragama

Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya.

(2) Milik Penuh

Kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaanya, atau

seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di

tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia

pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.

(3) Berkembang
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Maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan.

(4) Bebas dari hutang

Maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang

menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu

tidak sampai senisab.

(5) Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai

batas wajibnya zakat harta.  Artinya, jika harta seseorang  belum sampai

pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang

kaya dan cara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

(6) Telah mencapai Haul atau Satu Tahun

Haul adalah berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan

penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab.

Hal ini, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, berikut:

“Tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu
tahun.” (HR. Abu Dawud).

2.2.4 Golongan yang berhak atas zakat (Mustahik)

Dalam pendistribusiannya, dana zakat diberikan kepada yang berhak

(Mustahik), yang telah ditetapkan didalam Al-qur’an At-Taubah ayat 60, sebagai

berikut :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, dan orang-orang yang sedang dalamperjalanan, sebagai
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana”.
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Lebih jelas, 8 golongan (asnaf) dijelaskan sebagai berikut :

(1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan

dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya

(2) Miskin, yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang

mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup

sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya

(3) Amil, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat,

menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan pembukuannya

(4) Mualaf, yaitu orang sudah masuk Islam yang dapat membendung

kejahatan orang kaum kafir disampingnya.

(5) Riqab, merupakam budak belian yang diberi kebebasan usaha

mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.

Untuk asnaf ini, di Indonsia dan bagian asnaf ini bisa dialokasikan ke

asnaf lainnya.

(6) Gharim, merupakan orang yang terlilit hutang.Yang dimaksud disini ada 3

macam, yaitu : (1). orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau

mendamaikan pertikaian/ permusuhan. (2) orang yang meminjam guna

keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. (3) orang

yang meminjam karena tanggungan.

(7) Sabilillah, jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah

baik berupa ilmu maupun amal, atau biasa dikenal sebagai istilah orang-

orang yang berjuang dijalan Allah. Pada zaman sekarang, sabilillah bisa
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diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non

muslimatau tempat minoritas  (Umratul Khasanah,2010 : 41).

(8) Ibnu Sabil ; orang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tujuan

perjalanannya bukan untuk maksiat. Musafir kekurangan atau kehabisan

belanja dalam perjalanan.

2.2.5 Fungsi Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan

horizotal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah

SWT dalam rangka meraih ridha-Nya.Dalam hubungan vertikal (hablum

minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan

horizontal (hablum minannas). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan

dalam harta (maaliyah ijtihadiyyah). Pentingnya ibadah yang memiliki dua

dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan

dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk

mendirikan shalat. Zulkifli (2014: 5-6). Berikut penjelasan fungsi zakat :

a. Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari

sifat-sifat tercela yang dibenci agama seperti bakil, pelit dan tidak perduli

sesama.

b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan

diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta

menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada

orang memiliki hak atas hartanya.
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c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga

yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan,

seperti menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan

ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan

ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila

mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.

2.2.6 Keutamaan Zakat

Menurut Tgk. M. Hasbi dalam bukunya yang berjudul Pedoman Zakat

dijelaskan bahwa terdapat beberapa keutamaan berzakat. Diantaranya yaitu :

a) Menyuburkan pahala dan menambahkannya.

b) Memberi berkat terhadap harta yang tinggal, menjauhkannya dari

bencana serta menambah keuntungan dan kesuburan.

c) Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan Allah dan Inayat-Nya

bagi yang bersedekah itu.

d) Mendatangkan pertolongan yang diperlukan dalam usaha-usaha yang

dikerjakan.

e) Menjauhkan orang yang berzakat dari api neraka dan melepaskannya

dari kepicikan dunia dan akhirat.

f) Menghilangkan kesalahan dan membersihkan kecemaran dan

mensucikannya dari dosa.

g) Menolak bencana dan memeliharanya dari berbagai malapetaka serta

mendatangkan kebaikan khatimah.
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h) Menjadi perisai yang kuat dalam menangkis segala malapetaka.

i) Meruntuhkan segala benteng syaitan dan mematahkan segala

kekurangan mereka.

j) Mendatangkan keberkahan kepada umum, menghasilkan kesehatan

serta menumbuhkan kerukunan, disamping menumbuhkan rasa sayang

antara sesama manusia.

2.3 Optimalisasi Dana Zakat

2.3.1 Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah

membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Lembaga Amil

Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas

membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan

lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun

1999. Berdasarkan Fatwa MUI No 8 tahun 2012 menetapkan bahwa untuk

menjadi amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Beragama Islam;

(b) Mukallaf (berakal dan baligh); (c) Amanah; (d) Memiliki ilmu pengetahuan

tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZNAS/LAZ harus

menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata kelola kelola

organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun
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Islam yang berbicara tentang kemasyarakatan. Kewajibab berzakat bagi para

Muzakki memiliki landasan syar’i yang kuat dan jelas. Firman Allah:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan berdoalah untuk
mereka. sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi
mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’ (QS.
At-Taubah : 103).

Kedua, Transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban

BAZNAS/LAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada

publik, baik kepada para Muzakki, Mustahik, maupun stakeholder lainnya. Bentuk

transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan dimedia cetak,

auditable oleh akuntan publik dan lain-lain. Ketiga, profesional. Amil zakat

merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti propesional yang dicirikan dengan

bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa

enterpreneurship, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah

Muzakki tertunaikan, serta Mustahik dapat diberdayakan (M. Arief

Mufraini,2008:197).

2.3.2 Distribusi Dana zakat

Dana zakat akan lebih optimal jika dilakukan oleh lembaga pengelola

zakat, dalam kaitannya yaitu BAZNAS/LAZ. Dana zakat yang telah dihimpun,

maka selanjutnya dana zakat disalurkan kepada orang yang berhak (Mustahik).

Dana zakat dapat dapat disalurkan melalui beberapa cara, diantaranya :

(1) Distribusi bersifat Konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada

Mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari.
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(2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam

bentuk pemberian barang seperti alat-alat sekolah ataupun beasiswa.

(3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada

Mustahik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing,

sapi dan sebagainya.

(4) Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam

bentuk pemberian modal pedagang untuk pengusaha kecil. (M. Arief

Mufraini,2008 : 153).

Dalam penelitian ini, fokus penelitian distribusi zakat dilakukan dalam bentuk

distribusi yang bersifat produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang

Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan

sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.  Sedangkan

produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Jadi, zakat produktif adalah zakat

yang diberikan oleh muzakki (wajib zakat) melalui amil kepada Mustahik (berhak

zakat) yang disalurkan dalam bentuk modal yang digunkan untuk kegiatan

produktif, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil, berupa keuntungan

dalam usaha produktif serta  meningkatkan kualitas hidup Mustahik yang lebih

baik.

Zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian Mustahik. Patmawati Ibrahim dan Rauziah Ghazali

(2014) Zakat sebagai instrumen keuangan mikro-syariah harus memliki

mekanisme yang tepat, karena dengan adanya mekanisme yang tepat oleh
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lembaga zakat, akan memberikan efek pendistribusian dana zakat produktif

berjalan dengan efektif.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat,

dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud

pada ayat  (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah

terpenuhi.

Dalam UU tersebut, terdapat anjuran penyaluran zakat untuk kegiatan

produktif. hal ini dimaksudkan dalam penanganan fakir miskin dan meningkatkan

kualitas umat. Tujuan pendayagunaan zakat dalam usaha produktif yaitu dengan

mengubah status Mustahik dapat menjadi muzakki.

Lebih lanjut, pendayagunaan zakat telah diatur dalam Peraturan Mentri

Agama RI No 52 tahun 2014.  Pada BAB IV pasal 33 menyatakan bahwa

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat : (1) apabila

kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi, (2) memenuhi ketentuan syariah, (3)

menghasilkan nilai tambahan ekonomi untuk Mustahik, dan (4) Mustahik

berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Sedangkan pada pasal 34

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan  paling sedikit

memenuhi ketentuan : (a) penerima manfaat merupakan perorangan atau

kelompok yang memenuhi kriteria Mustahik, dan (b) mendapat pendampingan

dari amil zakat yang berada di wilayah domisili Mustahik.
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2.3.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk menjadikan

masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Dengan

adanya pemberdayaan ini masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk

memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memnugkinkan

mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses

pembangunan ( Edi Suharto, 2010 : 58).

Pemberdayaan Mustahik dalam hal ini yaitu membentuk individu menjadi

mandiri. Mila Sartika (2008) Fungsi pemberdayaan sesungguhnya upaya

mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana Muzakki menjadi lebih

berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan

Mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka

panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

Konsep pemberdayaan umat berkaitan dengan pendayagunaan dan zakat.

Pendayagunaan dan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat)

secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi

umat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan

kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok

menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat

posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat

melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif

sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar
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kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya (Umratul

Khasanah, 2010 : 198)

Zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik Mustahik

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 Mustahik 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 Mustahik tidak

selamanya tergantung kepada amil (Mila Sartika,2008).

Dengan segala potensi yang dimiliki zakat, seharusnya pemberdayaan zakat

mampu menjadi alternatif program pemerintah untuk dapat mensejahterakan

masyarakat Indonesia. Zakat dapat diarahkan untuk menciptakan pemerataan bagi

masyarakat, sehingga taraf perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat

ditingkatkan. Hasil zakat dapat menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan

masyarakat umum (Sintha Dwi Wulansari, 2014).

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut ini diantaranya

yang menjadi sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, penelitian

tersebut diantaranya adalah :



29

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti
Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Mila sartika

(2008)

Pengaruh Pendayagunaan

Zakat Produktif terhadap

Pemberdayaan Mustahiq

pada LAZ Yayasan Solo

Peduli Surakarta

Adanya pengaruh yang

signifikan antara jumlah dana

yang disalurkan terhadap

pendapatan Mustahik

2 Arif Maslah

(2012)

Pengelolaan Zakat Secara

Produktif sebagai Upaya

Pengentasan Kemiskinan

(Studi Kasus Pengelolaan

Pendistribusian Zakat oleh

BAZIS di Tarukan, Candi,

Bandung, Semarang)

Zakat yang disalurkan menjadi

solusi pengentasan kemiskinan

yang disebabkan struktur sosial

saja. Dimana seseorang

mempunyai kemampuan dan

kemauan untuk bekerja namun

tidak memiliki modal.

3 Khodijah

Ishak (2012)

Analisis Pendistribusian

zakat produktif dan

Peranannya terhadap

ekonomi mustahik di Kota

Dumai

Zakat di distribusikan

menggunakan qardhul hasan

dan peranannya dalam

membantu perekonomian

melalui perkembangan usaha

belum dapat dirasakan seluruh

mustahik.

4 Rosi

Roismawati

(2014)

Pengembangan Potensi

Dana Zakat Produktif

Melalui Lembaga Amil

Zakat (LAZ) untuk

meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat

pengembangan potensi dana

zakat produktif melalui fungsi

dan peran LAZ memberikan

kemandirian ekonomi kepada

fakir miskin dan dan perperan

sebagai sarana keagamaan yang

meningkatkan manfaat dana

zakat.
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5 Sintha Dwi

Wulansari

dan Achma

Hendra

Setiawan, SE,

MSi (2014)

Analisis Peranan Dana

Zakat Produktif Terhadap

Perkembangan Usaha Mikro

Mustahik (Penerima Zakat)

(Studi Kasus Rumah Zakat

Kota Semarang)

Dengan pemberian zakat

produktif berupa modal usaha

menjadikan usaha mustahik

(penerima zakat) dapat

berkembang, dilihat dari modal,

omzet dan pendapatan.

Sumber : Hasil data olahan. 2015

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mila Sartika (2008) meneliti

pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan Mustahik.

Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa dana zakat yang diberikan kepada

mustahik mempengaruhi pendapatan mustahik. perbedaan peneliti ini dengan

peneliti Mila Sartika adalah bagaimana pengaruh jumlah dana zakat terhadap

pendapatan mustahik, sedangkan peneliti membahas distribusi dana zakat dalam

pemberdayaan ekonomi mustahik.

Selanjutnya Arif Maslah (2012) meneliti Pengelolaan Zakat Secara Produktif

sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan

Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandung, Semarang). Hasil

penelitianya yaitu dana zakat yang disalurkan menjadi solusi pengentasan

kemiskinan yang disebabkan struktur sosial saja. Perbedaan peneliti ini dengan

peneliti Arif Maslah adalah pendistribusian dana zakat produktif difokuskan pada

hewan ternak, sedangkan penelitian ini membahas pendistribuisan dana zakat

produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru.

Khodijah Ishak (2012) Analisis Pendistribusian zakat produktif dan perannya

terhadap perekonomian mustahik di kota dumai. Hasilnya pendistribusian yang
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dilakukan menggunakan sistem qardhul hasan dan perananya terhadap

perekonomian mustahik belum sepenuhnya dirasakan mustahik. perbedaan

peneliti dengan peneliti Khadijah Ishak adalah memfokuskan pada pendistribusian

zakat kreatif saja, sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian pada

pemberian barang produktif tradisional dan kreatif.

Kemudian, Rosi Roismawati (2014) meneliti mengenai pengembangan

potensi dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil

dari penelitiannya yaitu, pengembangan potensi dana zakat produktif melalui

fungsi dan peran LAZ memberikan kemandirian memberikan manfaat dana zakat.

Perbedaan peneliti dengan peneliti Rosi Roismawati adalah membahas mengenai

pengembangan potensi dana dana zakat, sedangkan  peneliti membahas mengenai

peranan distribusi dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) kota Pekanbaru.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari (2014)

membahas mengenai peranan dana zakat produktif dalam perkembangan usaha

mustahik, dilihat dari modal, omzet dan pendapatan mustahik. Dengan pemberian

modal, membuat usaha mustahik (penerima zakat) dapat berkembang. Perbedaan

peneliti dengan peneliti  Sintha Dwi Wulansari adalah peranan dana zakat

produktif dalam perkembangan usaha mustahik, sedangkan peneliti melihat dari

aspek usaha mustahik dan perekonomian mustahik.
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2.5 Kerangka Penelitian

Gambar  2.2

Kerangka Penelitian

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah distribusi Dana zakat produktif yang dilakukan  BAZNAS kota Pekanbaru ?

2. Bagaimanakah peranan distribusi dana zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahik

BAZNAS kota Pekanbaru?

Analisis Data

Hasil Penelitian

Kesimpulan

Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan

Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Pekanbaru

Latar Belakang Masalah

1. Kemiskinan meningkat

2. Upaya Pemerintah belum Efektif

3. Potensi dana zakat

4. Zakat Produktif

Kajian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

1. Mila sartika

2. Arif Maslah

3. Khodijah Ishak

4. Rosi Roismawati

5. Sintha Dwi Wulansari

Kajian Teori

1. Dana Zakat Produktif

2. Pemberdayaan mustahik

Teknik Pengumpulan Data
Wawancara

Angket

Observasi

Kajian Pustaka


