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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat merpakan salah satu dari rukun Islam yang wajib diimani oleh setiap 

muslim, dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu. Zakat 

disamping tujuannya untuk mengerjakan perintah dan mendapatkan keridhoan Allah, 

zakat juga berperan penting dalan perekonomian Islam. Karena zakat merupakan 

transfer harta dari orang yang memiliki harta (muzakki)  kepada orang yang berhak 

menerimanya (mustahik). dengan kehadiran zakat dapat membantu perekonomian 

orang miskin dan mendatangkan kesejahteraan ekonomi sesama muslim. 

Untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat perlu adanya mekanisme 

dalam mengalokasikan dan distribusi pendapatan dan kekayaan sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ahmad Mujahidin, dalam ekonomi Islam mekanisme alokasi dan 

distribusi pendapatan dan kekayaan berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai 

alat untuk menghantarkan mereka pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Bahwa 

kewajiban hamba kepada tuhannya merupakan perioritas utama segala hal tindakan 

manusia, yang menjadikan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang 

bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam, karena 

diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah 

SWT tanpa harus dihalangi oleh  hambatan yang diluar kemampuannya.
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 harta kekayaan sesungguhnya bukan lah milik pribadi namun terdapat juga 

hak-hak orang lain didalam harta yang kita miliki dan islam mengatur bagaimana cara 

untuk mengalihkan harta yang kita miliki kepada orang lain. 

 Islam telah membolehkan adanya kepemilikan pribadi, Islam juga menentukan 

bagaiana cara memilikinya dan mengizinkan individu untuk mengelola harta yang 

dimilikinya, namun Islam mengatur bagaimana mengelola harta tersebut. Islam telah 

mewariskan bahwa didalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin yang 

harus diberikan kepadanya.
2
 

Selain mewarisi Islam juga mengatur hal lain seperti zakat, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh sri nurhayati, salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait 

dengan pengelolaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang 

zakat. Secara sederhana zakat merupakan transfer dari orang kaya kepada orang 

miskin karena didalam harta orang kaya pada hakikatnya ada hak orang miskin. 

Dengan demikian zakat tidak hanya berfungsi sebegai perwujudan ketaatan kepada 

Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.
3
  

Zakat sendiri mempunyai dua pengertian: etimologi (bahasa) dan terminologi 

(istilah). Zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan 

baik, menurut lisan arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. 

Sementara zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan 

mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa, 
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tetapi yang pertama adalah menbersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas 

iman, dan yang kedua membersihkan jiwa dengan mendermakan sebagian harta 

benda.
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Kewajiban membayar zakat dalam Islam sebagaiman telah disebutkan Allah 

dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah (2): 110 

                           

           

Artinya: 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.
5
 

 

Orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaiman telah dijelaskan Allah 

dalam Al-Qur’an surah At-Taubah (9): ayat 60 

                       

                       

     

 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
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Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya dan 

orang yang masih memiliki tenaga, hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah 

dari tuannya, atau (budak belian yang menjadi tanggungan tuannya), keturunan Bani 

Hasyim dan Muthalab atau keturunan keluarga Rasulullah SAW, orang yang tidak 

beragam Islam, orang yang menjadi tanggungan yang mengeluarkan zakat.
7
 Zakat 

merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, karenanya bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia. Namun dalam 

praktek, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan 

dan masih gagal menjembatani jarak orang kaya dengan orang miskin dan juga untuk 

mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah (Duafa‟ wa al-mstad‟afin). Barang 

kali hal ini menjadi cukup alasan jika persoalan zakat selalu mencuat kepermukaan 

dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan masyarakat.
8
   

Masalah kompleks yang tidak berkesudahan di masyarakat Indonesia ini adalah 

masalah kemiskinan, dan kebodohan. Berawal dari kemiskinan dan kebodohan akan 

melahirkan keterbelakangan, kesenjangan sosial, keterpurukan, instabilitas keamanan 

dan kriminalitas. Tingkat kemiskinan mengalami Peningkatan. Bahkan peningkatan 

akibat bencana alam yang tidak terduga-duga menambah jumlah kemiskinan. Upaya 

pemerintah selama ini untuk mengatasi masalah kemisikinan belum dapat mengatasi 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan itu sendiri. 
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Menurut ulama ada empat cara menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan 

yaitu, pertama bekerja dengan giat dan semangat. Kedua, keluarga yang lemah 

menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, 

adanya jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.
9
 

Sesuai dengan tujuan Islam tentang zakat tersebut, yaitu untuk mengentaskan 

kemiskinan maka peran dan fungsi zakat sekarang ini untuk mewujudkan 

kesejahteraan secara sosial dan ekonomi adalah suatu cita-cita hukum yang hendak 

dicapai dengan adanya undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat,dalam undang-undang tersebut diatur dengan jelas bahwa pada hakikatnya 

pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
10

 

Zakat mempunyai fungsi sosial, ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai 

misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi lebih 

jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar bergerak 

langsung ke sektor ekonomi lemah.
11

 Tujuan tersebut untuk membantu ekonomi para 

mstahik dengan pemberian modal usaha yang bertujaun untuk penambahan modal 

usaha dalam mempertahankan usahanya. 

Menurut Sapiudin Shidiq, usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha 

memerlukan sumberdaya manusia (SDM) yang cukup handal, oleh karena itu di 

perlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan SDM mustahik dengan 
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mengadakan pelatihan yang dapat dilakukan badan pengelola zakat sehingga 

mustahik benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan 

modal usaha yang didapat dari zakat tersebut. Jika penyaluran zakat dilakukan 

dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal maka hal ini akan dapat 

meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya 

diharapkan kehidupan mereka tidak tergantung kepada zakat sehingga dengan adanya 

bantuan modal tersebut para mustahik dapat mengembangkan usahanya.
12

 

Pemberdayaan menunjuk pada usaha pada usaha pengalokasian kembali 

kakuasan melalui pengubahan status sosial, pemberdayaaan menekankan. 

pemberdayaan menekankan bahwa  orang memperoleh kematian, kekuasaan yang 

cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatian.  

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan 

laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah 

pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat 

juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan 

kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. 

Faktor-Faktor yang  mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi dan kemampuan penjualan  

b. Kondisi pasar  
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c. Modal  

d. Kondisi operasional perusahaan
13

 

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

a. Produk  

Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu 

mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk 

dengan akibat dari keluhan para pelanggan. 

b. Harga  

Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu 

produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. 

c. Distribusi  

Perantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas 

pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi. 

d. Promosi  

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan 

utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar 

memilih program yang diberikan perusahaan. 

Dana zakat produktif lapak berkah yang disalurkan oleh Inisiatif Zakat 

Indonesia kota Pekanbaru kebanyakan adalah mustahik produktif UKM (Usaha Kecil 

dan Menengah), seperti pedagang kaki lima. Adapun faktor-faktor yang 
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pempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Fatmawati adalah modal, jam kerja dan pengalaman.
14

 Sedangkan dalam 

penelitian Arianto menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan 

pedangang kaki lima itu adalah modal, lama usaha, jumlah tenaga kerja, tingkat 

pendidikan dan lokasi.
15

 

Jumlah masyarakat miskin di Kota Pekanbaru tahun 2016 sebanyak 27,73 ribu 

orang atau 10,96 %, menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 28,6 ribu orang atau 

11,46 %. Dari jumlah penduduk tersebut, bahwa potensi zakat di Kota Pekanbaru 

sebesar Rp. 1.908.354.800.000,00 setiap tahunnya. Jumlah ini adalaah potensi yang 

sangat besar, bila dikaitkan dengan zakat fitrah dan zakat mal. Dari sisi zakat ftraah 

apabilaa seluruh umaat Islam Kota Pekanbaru zakat fitrah rataa-rata Rp.20.000,00 per 

jiwa maka akan terkumpul dan zakat fitrah sebesar Rp. 100.439.720.000,00.   Dari sis 

zakat mal apabila 25 %  dari total umat Islam kota Pekanbaru atau 1.255.497 jiwa, 

membayar zakat mal sebesar Rp.1.200.000,00 setiap tahunnya, maka akan terkumpul 

zakat mal di Kota Pekanbaru setiap tahunnya sebesar Rp. 1.506.595.800.000,00.
16
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Tabel 1 

Data Jumlah Mustahik Produktif dan Muzakki di Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Kota Pekanbaru 

Tahun Jumlah 

Mustahik 

kosumtif 

Jumlah 

Mustahik 

Produktif 

Lapak 

Berkah 

Jumlah  

Muzakki 

Penghimpunan 

dana zakat 

Penyaluran dana 

zakat 

2018 6420 26 2270 Rp 2.258.196.234 Rp 1.742.804.800 

2019 6474 41 2360 Rp 2.627.947.123 Rp 2.804.486.000 

2020 8467 31 4431 Rp 2.312.036.000 Rp 1.689.768.000 

Total 21361 98 9061 Rp7.198.206.357 Rp. 6.237.058.800 

Sumber Data: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru  

A. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan  dengan bapak Ghofur selaku staff 

di bidang pendayagunaan zakat produktif menjelaskan bahwasanya dari zakat 

produktif yang telah didistribukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota Pekanbaru 

kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha untuk  mengembangkan usaha 

mustahik belum sepenuhnya usaha yang digeluti meraka berkembang dan belum 

sepenuhnya pendapatan mereka meningkat, sehingga belum sesuai dengan tujuan 

zakat produktif itu sendiri yaitu mengembangkan usaha mustahik sehingga 

pendapatan mustahik meningkat dan tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima 

zakat (mustahik) melainkan orang yang membayar zakat (muzakki). 

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dengan judul 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan  Pendapatan  Mustahik 



 

 

pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut 

Ekonomi Syariah.” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan penelitian ini pada 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahik 

penerima zakat produktif di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  kota Pekanbaru 

2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  kota 

Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan mustahik penerima zakat produktif 

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang dana zakat produktif yang diberikan 

untuk meningkatkan pendapatan mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota 

Pekanbaru 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan 

pendapatan mustahik penerima zakat produktif di Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI)  kota Pekanbaru 



 

 

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI)  kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan mustahik penerima 

zakat produktif 

c. Untuk mengatahui tinjauan Ekonomi Islam tentang dana zakat produktif yang 

diberikan untuk meningkatkan pendapatan mustahik di Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) kota Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian 

a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya mengenai analisa 

penyaluran zakat program ekonomi dan diharapkan menjadi sumbangan 

pikiran bagi pembaca. 

b. Untuk menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain dalam lingkungan yang 

lebih luas. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister ekonomi syari’ah 

pada program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU. 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. ZAKAT 

1. Pengertian Zakat 



 

 

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan, tumbuh, atau berkembang”. 

Menurut istilah syara‟ zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk 

diberikan kepada orang-orang yang berhak  menerimanya (mustahik) sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam.
17

 

Sedangkan menurut terminologi para fuqaha, dimaksud sebagai penunaian, 

yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksud 

sebagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-

orang yang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan 

kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukam ketaatan kepada Allah 

SWT.
18

 

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa zakat menurut bahasa yaitu tumbuh, 

suci atau bersih, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah 

mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya (mustahik), yang tujuannya untuk mensucikan harta dan 

mensucikan jiwa serta menjauhkan dari keserakahan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia produktif adalah banyak 

mendatangkan hasil.
19

  Jadi zakat produktif adalah dana zakat yang disalurkan kepada 

mustahik sebagai dana modal untuk usaha mustahik yang bertujuan untuk 

meningkatkan ekonomi mustahik zakat. Sedangkan zakat produktif yaitu zakat yang 
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diberikan kepada golongan tertentu (mustahik zakat) yang tujuan zakat tersebut untuk 

memberikan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik  

2. Dasar Hukum  

Zakat merupakan dasar prinsipil menegakkan struktur sosial Islam. Zakat 

bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib, ia merupakan perintah dari 

Allah SWT yang harus dilaksanakan.
20

 Hukum menunaikannya adalah wajib. Allah 

berfirman dalam Surah At-taubah (9) : ayat 103 

                              

        

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

 

Dalam tafsir Al-Ahkam Menjelaskan bahwa  menurut keterangan ayat itu, 

sebab turun ayat ini ialah, salah seorang yang tinggal tidak ikut berperang bersama 

Nabi, setelah kembali dari medan perang, datang kepada Nabi membawa hartanya, 

pada mulanya Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima persembahan hartanya 

itu, tetapi dengan turunnya ayat ini, beliau mengambil sepertiga daripadanya.  

Selanjutnya Sayuti menjelaskan, dari peristiwa ini dapat diketahui sedekah 

merupakan salah satu kafarat dari kesalahan yang telah dilakukan. Karena itu tiap-

tiap orang yang telah mengerjakan dosa sunnahlah bersedekah dengan kafarat. Yang 
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dimaksud dalam ayat ini bukan sedekah sunnah, melainkan sedekah fardhu sebagai 

zakat hartanya.
21

 

Sedangkang sabda Rasulullah SAW 

ٌْظَلَتُ ْبُي أَبِي ُصْفيَاَى َعْي ِعْكِرَهتَ ْبِي َخالٍِد َعْي  ِ ْبُي ُهىَس قَاَل أَْخبََرًَا َح ثٌََا ُعبَْيُد ّللّاه َحدَّ

ْصالَُم َعلَ  ُ َعلَْيِه َو َصلََّن بٌَُِي اْْلِ ِ َصلَّى ّللّاه ٌْهَُوا قَاَل قَاَل َرُصىُل ّللّاه ُ َع ى اْبِي ُعَوَر َرِضَي ّللّاه

َكا الَِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َو إِقَاِم الصَّ ًدا َرُصىُل ّللّاه ُ َو أَىَّ ُهَحوَّ ِة َخْوٍش َشهَاَدِة أَْى الَ إِلَهَ إاِلَّ ّللّاه

اْلَحجِّ َو َصْىِم َرَهَضاىَ وَ 
22

 

 
Artinya: Ubeidullah bin Musa telah menceitakan kepada kami ia berkata, “Telah 

mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid 

dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu ma ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam bersabda, “Islam dibangun atas lima perkara; syahadat Laa 

ilaaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, 

menunaikan ibadah haji, dan mengerjakan puasa Ramadhan.”  

 
Zakat diisyaratkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk 

menunaikannya. Karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan 

hartanya, bukan budak atau orang yang berada dalam kekuasaan tuannya. yang 

memilih harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau 

anak yatim piatu dan gila. Karena jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan 

dewasa bukan merupakan syarat wajib zakat.
23

   

Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga 

peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah 

sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan 
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membayar zakat, sehingga orang mau membayarnya, baik secara sukarela maupun 

terpaksa,  jika ada yang  menolak zakat sebgai kewajiban, ia dianggap murtad, 

dengan cara ini hukum dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, 

baik secara sembunyi, maupun secara terang-terangan. Ibn Hazm juga menekankan 

bahwa kewajiban zakat tidak akan hilang, sebelum ia mengeluarkan zakatnya, dan 

yang belum mengeluarkannya selama hanyatnya harus dipenuhi kewajibannya dari 

harta itu, sebab jika tidak berarti berhutang kepada Allah SWT.
24

    

3. Orang Yang Berhak Menerima Zakat 

Mustahik yang dimaksud adalah mereka yang berhak untuk menerima 

pembayaran zakat. Pada dasarnya mustahik dapat dikelompokan menjadi delapan 

golongan berdasarkan perintahkan Allah dalam Al-Qur’an.
25

  Sebagaimaina Allah 

telah berfirman dalam Al-Qur’an surah At-Taubah (9): ayat 60 

                       

                       

     

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
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Berikut penjelasan dari golongan orang-orang yang berhak menerima zakat 

tersebut: 

a. Fakir 

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang 

tidak memiliki harta dan penghasilan yang kurang dari nisab zakat yang 

kondisinya lebih buruk dari orang miskin. 

Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, (bila memenuhi 

syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak 

memiliki keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah: anak yatim, anak 

pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang 

yang berpemasukan rendah,  orang-orang yang kehilangan keluarga, dan 

tawanan.
26

  

b. Miskin 

Miskin adalah orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi 

kebutuhan pokok sesuai kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas 

ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencariaan 

yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.menurut mazhab Syafi’i dan hambali 

miskin yaitu keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. 

c. Amil 
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Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan 

dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta 

zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang 

berhubungan dengan zakat, menerangkat sifat-sifat zakat yang terkena kewajiban 

membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan 

menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil zakat 

sesuai dengan UU No.33 tahun 1999 dilaksanakan oleh BAZ dan LAZ.
27

 

d. Muallaf 

Secara prinsip, pengertian muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk 

agama Islam, namun demikian dari subtansi tersebut, para ahli fikih banyak 

memberikan masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengerian 

muallaf itu sendiri.  

Dalam kajian fiqih klasik, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam 

yaitu: pertama, muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat 

dan imannya masih lemah. Kedua, orang yang telah masuk Islam, niat dan 

imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) dikalangan kaumnya. 

Ketiga, muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak 

kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat muallaf yang mempunyai 
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kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang 

wajib zakat.
28

 

e. Untuk Memerdekakan Budak 

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka 

dialihkan kegolongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih 

(jumhur). Namun sebagaian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, 

yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. 

f. Orang yang berhutang 

Termasuk dalam dan tergolong orang yang berhak menerima zakat adalah 

orang yang berhutang adalah pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan 

pribadi yang tidak bisa dihidarkan dengan syarat-syarat berikut: utang itu bukan 

untuk kemaksiatan, utang itu tidak melilit sipelaku, utang tidak jatuh tempo, atau 

sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. 

Kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti untuk 

mendamaikan kelompok yang bertikai dengan memikul biaya  diat (denda 

kriminal) atau biaya barang-barang yang rusak. Ketiga, orang yang berhutang 

karena menjamin utang orang lain yang mana yang meminjam dan yang dijamin 

keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.  

g. Fisabilillah 
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Fisabililah adalah orang yang berjuang dijalan Allah yang pengertian luas 

sesuai dengan yang ditetapkan ulama fikih. Intinya yaitu melindungi dan 

memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, 

berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang 

ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak 

terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongn zakat ini 

disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang 

mengurus aktivitas jihad dan dakwah.   

h. Orang yang sedang dalam Perjalanan (Ibnu Sabil) 

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak 

memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan 

syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri atau tempat tinggalnya. 

Jika masih di lingkungan Negara tempat tinggalnya dianggap sebagai fakir atau 

miskin. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak 

dalam melakukan maksiat. 
29

 

4. Syarat Harta yang Wajib Dizakati 

a. Harta itu milik orang yang beragama Islam 

b. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang 

c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan; 

d. Harta itu telah mencapai satu nisab (syarat perhitungan minimal suatu harta 

telah wajib untuk dizakati) 
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e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer; 

f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang 

menanggung utang jatuh tempo yang dapat megurangi nisbah minimal 

g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, tertambangan dan 

perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.
30

 

5. Pembagian Zakat Mal 

Zakat Mal (harta) terdiri dari emas dan perak, binatang, tumbuh – 

tumbuhan (buah – buahan dan biji – bijian), dan barang perniagaan
17 

. 

a. Zakat emas dan perak 

1) Emas 

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua puluh dinar. Jika 

emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan 

zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga 

wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 % 
31

.  

 

 

2) Perak  

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika 

telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. 
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Selebihnya juga dihitung dengan perentase seeprti itu, baik sedikit maupun 

banyak 
32

. 

3) Binatang Ternak 

a) Unta 

Unta baik unta Khurasany, baik unta arab campuran masing – masing 

2,5 dan tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan 

dan betina. 

Nisab  Unta Zakatnya  

10 ekor 2 ekor kambing 

15 ekor 3 ekor kambing 

20 ekor 4 ekor kambing 

25 ekor 1 ekor unta binti makhadl yang betina. Jika 

tidak ada bisa diberikan unta ibn labun jantan 

36 ekor 1 ekor unta binti labun 

46 ekor 1 ekor unta huqqah 

 

61 ekor 1 ekor unta jidz’ah 

 

76 ekor 2 ekor unta binti labun 

 

120 ekor 3 ekor unta binti labun 

 

30 ekor Pada setiap 50 ekor, 1 ekor unta huqqah dan 

pada. 

Setiap 40 ekor, 1 ekor unta binti labun. Maka 

pada. 

130 ekor, zakatnya 1 ekkor unta huqqah, 2 

ekor unta binti labbun 

 

 

Keterangan 
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Binti Makhadl, unta betina yang berumur setahun masuk ke tahun 

kedua. Binti Labun, unta betina yang berumur dua tahun, masuk ke tiga 

tahun Ibnu Labun, unta jantan yang berumur dua tahun, masuk ketahun ke 

tiga. 

b) Sapi atau kerbau 

Zakat sapi (kerbau) tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah, 

karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi (kerbau) ditetapkan 

zakatnya berdasarkan sunnah dan ijma’ (pendapat yang mashur). Adapu 

berdasarkan hadits Mu’az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dan 

Msyuruq, yaitu nabi memerintahkan Mu’az supaya setiap 30 ekor sapi 

diambil zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun dan diatur sebagai 

berikut: 

Nisab Sapi atau Kerbau Zakatnya 

30 ekor 1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun 

1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun 

 

40 ekor 2 ekor anak sapi jantan 

 

60 ekor 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor 

anak sapi jantan umur 1 tahun 

 

70 ekor 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun 

80 ekor 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun 

90 ekor 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor 

anak 

100 ekor 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor 

anak nsapi jantan umur 1 tahun 

 

c) Kambing atau domba 



 

 

Zakat kambing atau domba wajib dikeluarkan berdasarkan hadits dan 

ijma’, dalam hadits disebutkan yang artinya: Zakat kambing (domba) bila sampai 

40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing. (HR. Bukhori). 

Nisab Kambing Zakatnya  

40 – 120 ekor 

 

1 ekor kambing 

121 – 200 ekor 2 ekor kambing 

201 – 399 ekor 3 ekor kambing 

121 – 499 ekor 4 ekor kambing 

201 – 599 ekor 5 ekor kambing
33

 

 

d) Zakat Tumbuh – Tumbuhan dan Buah – Buahan 

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib 

dikeluarkan dalam zakat tumbuh – tumbuhan/tanaman dan buah – buahan adalah 

seper sepuluh atau sepuluh persen (10 %), kalau tanaman dan buah – buahan 

tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air yang 

dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka 

cukup mengeluarkan lima persen (5%).
34

 

 

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah – 

buahan ada lima ausaq. Satu ausaq sama dengan enam puluh gantang, yang 

jumlahnya kira – kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama 
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dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, maka tidak 

wajib dizakati. Namun Hanafi berbeda pendapat, banyak maupun sedikit wajib 

dizakati secara sama. 

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang tanaman dan buah – buahan yang 

wajib dizakati. Hanafi, semua buah – buahan dan tanam – tanaman yang keluar 

dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rambut dan tebu Persi. Malik dan Syafii , 

setiap tanaman dan buah - buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja 

wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur. Hambali, semua 

tanaman dan buah – buahan yang ditimbang dan disimpan wajib dizakati 

6. Fungsi, Tujuan  dan Manfaaat Zakat Berdimensi Ekonomi 

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transdental, dan 

horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat 

manusia, terutama Islam. Zakat mempunyai beberapa fungsi yang penting yaitu,  

pertama untuk memberishkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada 

dalam kefitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya kepada orang yang yang 

berhak menerimanya berarti pula ia telah mensucikan harta dan jiwanya dengan 

pemberian tersebut, sekaligus telah telah menunaikan kewajiban agama, 

melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua zakat berfungsi sebagai dana masyarakat 

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna untuk mengurangi 



 

 

kemiskinan. Dalam hal kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti yang penting, 

sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.
35

  

Dari bebrapa tujuan zakat tersebut. Tujuan zakat yang utama adalah 

memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah 

garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan 

mendapat pendidikan merupakan masalah serius yang mesti dipecahkan. Kegiatan 

yang dapat dilakukan ada dua macam, pertama, kegiatan memberikan motivasi 

seperti memberikan pengetahuan tentang manajemen (dalam arti sederhana), 

bimbingan dan memberikan beberapa pengetahuan tentang home industry,  

Kedua, kegiatan memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk 

modal utama, modal tambahan terutama diberikan kepada pedagang atau pengusaha 

kecil. Usaha yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya mereka 

adalah pertama, memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen atau 

penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik, kedua, 

memberikan modal untuk mengembangkan usaha tersebut.
36

 

Berbagai manfaat zakat yang berkembang pada zakat baik untuk kepentingan 

muzakki (orang yang membayar zakat) maupun mustahik (orang peneriman zakat) 

maupun untuk amil.
37

 Manfaat untuk muzakki pertama yaitu instrument untuk 
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menunaikan rukun Islam. Menurut pandangan Abu Bakar, khalifah kedua dalam 

Islam menyebutkan orang yang tidak mau membayar zakat wajib untuk diperangi. 

Alasan nya karena muzakki dimaksud memisahkan antar shalat dengan zakat. Kedua 

instrument memperoleh nilai spiritual dalam bekerja, zakat itu membersihkan mereka 

dari sifat kekikiran dan cinta berlebihan terhadap harta benda. 

Manfaat untuk mustahik pertama, bantuan yang bersifat ekonomis, yakni 

sebagai nilai material dari zakat itu sendiri dan dengannya mustahik dapat memenuhi 

kebutuhannya. Kedua mendorong untuk mandiri. Bagi mustahik zakat yang diterima 

zakat yang diterima tidak seharusnya untuk bermalas-malasan untuk bekerja, namun 

harus terdorong untuk menjadi lebih semangat dalam bekerja. 

Manfaat untuk amil mengandung arti sebagi instrument pengembangan sosial 

ekonomi religious mustahik. Pandangan ini terkait dengan fungsi amil yang dengan 

kinerja yang diberikan dapat memperoleh bagian dari zakat.   

7. Zakat Produktif 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki kedudukan yang 

sangat signifikan. Pendistribusian zakat produktif merupakan jalan membantu serta 

menolong kaum yang fakir miskin dalam ekonominya. Dalam Al-Qur’an dijelaskan 

agar memperhatikan nasib fakir miskin, karena itulah diantara misi agama Allah 

diturunkan keatas dunia.
38

 Firman Allah Qur’an Surah Al-Hajj (22) : ayat 28 
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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. 

 

Ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam pendistribusian zakat yaitu: pertama, 

menyantunan mereka (mustahik) dengan memberikan dana zakat yang bersifat 

konsumtif, atau cara yang kedua, memberikn modal yang sifatnya produktif, untuk 

dikelola dan dikembangkan.  

Zakat konsumtif diberikan kepada asnaf yang belum bisa berusaha seperti anak 

yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, maka dana zakat konsimtif yang 

sepatutnya diberikan, kemudia bagi asnaf yang mereka masih kuat bekerja dan bisa 

mandiri dalam menjalankan usahanya, maka dana zakat dapat didistribusikan secara 

produktif dapat ditempuh dua cara yaitu memberikan modal kepada perorangan 

(inividu) atau perusahaan yang dikelola secara kolektif. 

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang 

oleh amil. Apakah orang tersebut mampu mengelola dana yang diberikan out, 

sehingga kedepannya dia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang lain, 

termasuk mengharapkan zakat. Apabila ini dikelola atas pengawasan dari amil maka 



 

 

berangsur-angsur, maka mustahik zakat akan terus berkurang dan tidak menutup 

kemungkinan, dia menjadi mustahik zakat, bukan lagi penerima.
39

 

Pendistribusian zakat produktif dapat di ketegorikan kepada dua kategori,  

pertama  zakat produktif yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, 

seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain sebagainya. Pemberian 

zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau 

memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin. 

Kedua pendistribusian dalam pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam 

bentuk modal dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial 

maupun membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. 

Pedayagunaan ketegori ini yang perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat 

yang demikian ini yang mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam 

fungsinya sebagai ibadah maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat.
40

  

Pola pendistribusian zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya 

mengambil skema qordhul hasan yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak 

adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila 

sipeminjam dana tersebut (mustahik) tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, 

maka hukum zakat mengidikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut 

atas ketidak mampuannya tersebut. Karena pada dasarnya dana zakat tersebut dana 

mereka. 
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Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fikih dan pola inovasi pendanaa yang 

diambil dari dana zakat, infaq, sedekah. Pendistribusian yang perlu dikedepankan 

sebagai berikut: pertama, ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpulan zakat 

adalah bagaimana lembaga tersebut menjadi sekuritas sosial yan mencoba 

mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzakki, jika pola 

konsumtif dikedepankan akan sulit tujuan ini tercapai. 

Kedua, modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak 

berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik  yang 

diberikan pinjaman tersebut. Artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali 

dengan memberikan balik kepada mustahik yang akan dimanfaatkan untuk 

penambahan modal usaha lebih lanjut. Dengan begitu harapan lembaga amil zakat 

dapat benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai 

terlepas dari batas kemustahikannya.
41

   

8. Pandangan Islam Tentang Zakat Produktif 

Islam memandang bahwa menunaikan zakat itu salah satu sifat orang mukmin 

dan sifat orang dermawan dan yang takwa. Sebaliknya Al-qur’an memandang tidak 

menunaikan zakat itu salah satu sifat orang musyrik dan orang munafik, maka 

menunaikannya pun menjadi bukti keimanan. 

Zakat menjadi pembeda antara Islam dan kekafiran, iman dan kemunafikan, 

juga antara takwa dan durhaka, oleh karena itu, tanpa zakat seseorang tidak termasuk 
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kedalam kelompok mukmin yang di janjikan Allah mendapat keberuntungan surga 

firdaus dan kelompok mendapat petunjuk serta kabar gembira. 

Semua nas menegaskan bahwa kedudukan zakat yang begitu tinggi dan mulia. 

Zakat bukan sekedar kewajiban biasa, tetapi salah satu dari lima pondasi berdirinya 

Islam. Demikian pula diketahui secara pasti bahwa zakat merupakan salah satu rukun 

Islam yang lima. Kefarduan pun ditegaskan secara tegas dengan sejumlah ayat yang 

sharih dan berulang-ulang, dengan hadis yang mutawatir, dengan ijma ulama dari 

generasi ke generasi. 

Bahkan para ulama ahli tahqiq mengatakan demikian pula akal sehat 

menunjukkan kewajiban zakat itu sebagaiman yang ditunjukkanAl-Qur’an, As Sunah, 

dan Ijma, yang demikian ini ditinjau dari berbagai sisi sebagaimana dikatan Al 

Kasani dalam Al Bada’i 

Pertama, menunaikan zakat itu termasuk dalam lingkungan menolong yang 

lemah demi terlaksananya kewajiban dari Allah SWT, berupa tauhid dan ibadah. 

Sedangkan yang menjadi perantara terlaksananya sesuatu yang wajib adalah wajib, 

maka menunaikan zakat itu hukumnya wajib, sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam Surah Attaubah (9) : 71. 

                             

                          

                



 

 

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

 

Kedua, zakat itu mensucikan orang dari berbagai kotoran dan dosa dan 

membersihkan akhlaknya dari sifat bakhil menjadi dermawan. Karena itu bawaannya 

bakhil, maka ia perlu dilatih agar menjadi dermawan, gemar menunaikan ibadah dan 

menyampaikan hak kepada yang berhak. Yang demikian ini sudah terkandung dalam 

firman Allah SWT At-Taubah (9) :ayat 103.  

Ketiga, Allah sudah memberikan nikmat kepada kelompok yang kaya dan telah 

memberilakan kelebihan mereka dengan  macam-macam kekayaan diatas kebutuhan 

pokok, lantas mereka menikmati kelezatan hidup ini. Karena itu, mensyukuri nikmat 

ini adalah wajib menurut akal maupun syariah. Kemudian memberikan zakat kepada 

orang miskin termasuk syukur nikmat, maka menunaikan zakat ini adalah wajib. Jika 

kewajiban zakat ini demikian adanya, maka para ulama menetapkan bahwa orang 

yang mengingkari kewajiban zakat ini adalah kafir atau lepas dari Islam laksana 

panah lepas dari busurnya.
42

 

9. Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia  

Pengelolaan zakat khususnya di Indonesia diatur secara resmi dengan 

diterbitkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti atas 

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Tepatnya dalam 
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pasal 17 bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 

dibentuk oleh masyarakat diluar pemerintah.
43

  

Dalam penjelasan umum dalam Undang-undang pengelolaan zakat disebutkan 

bahwa tujuaan utama dibentuknya badan peneglola zakat nasionaal (BAZNAS dan 

LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu: 

a. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat 

b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat 

c. Meningkatkaan pemeenfaataan zakat dalaam upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulanan kemiskinan.
44

  

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tersebut mengatur tentang pengumpulan zakat, 

pendistribusian, pendayagunaan zakat, pengelolaa dan saksi bagi pengelola yang melakukan 

kelalaian. Salah satu tujuan lembaga zakat dalam mengelola zakat adalah meningkatkan 

efektifitan dan efesiensi pelayanan. Oleh karena itu, suatu lembaga zakat dituntut memiliki 

sistem pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan tepat, sehingga fungsi zakat dapat 

dirasakan mustahik secara optimal, dan sehingga dalam melakukan fungsi sebagai lembaga 

zakat juga berperan dalam mendorong pembangunan kesejahteraan umat.
45
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B. Konsep Pendapatan  

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha atau 

sebagainya). Sedangakan dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang diterima 

perorangan, perusahaan dan organisasi lainnya dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, 

komisi, ongkos dan laba.
46

 Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari 

usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya- biaya 

sehingga diperoleh laba kotor.
 

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat 

konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukan bahwa pengeluaran konsumsi 

meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, 

pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat 

bergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau 

pendapatannya .
 
Ada 3 kategori pendapatan yaitu: 

a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang 

sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra 

prestasi. 

b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan 

biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang 

dan jasa. 

c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang 

bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan 
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rumah tangga. 

2. Macam-macam Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun menurut 

Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan 

kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorang. 

Sebagai pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk 

rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan. 

b. Pendapatan Disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat 

dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan 

dikurangi dengan pajak penghasilan.
47

 

3. Sumber Pendapatan 

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendpatan rumah 

tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala 

rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari 

hal-hal berikut:
 

a. Pendapatan Pokok 

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi 

semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga jika 

kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokoknya 

berupa upah atau gaji yang diterima setiap pekan atau setiap bulan, pendapatan 

                                                           
47

 Richar G Lipsey, Pengantar Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta: 1993, h. 10  



 

 

sampingan yang diperoleh secara lansung dapat diunakan untuk menunjang 

pendapatan pokok.
48

 

b.  Pendapatan Tambahan 

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan 

anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonu atau pemberian 

dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit diperkirakan dengan pasti. 

c. Pendapatan lain-lain 

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau 

hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan 

rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain- lain karena hal ini dapat 

membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain 

ini sulit diperkirakan sebelumnya. Merupakan suatu keharusan bagi seorang istri 

selaku ibu rumah.
49

 

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga atau 

masyarakat disebabkan oleh perbedan dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, 

pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan masyarakat 

juga beragam menurut jumalah anggota didalam rumah tangga yang bekerja. 

Adapun jumlah property yang dihasilkan oleh rumah tangga bergantung pada 

jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan 

usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Swasta ada faktor-fakror 

yang mempengaruhi pendapatan pedagang seperti, kondisi serta kemampuan 

pedagang, kondisi di pasar modal , kondisi organisasi perusahaan dn faktor lain,
50

 

seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat 

pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatanya, 

kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, 

jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang 

dagangan (produk) dan faktor lainya. Pada umumnya masyarakat selalu 

mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah, keseimbangan 

yang tersedia, kecakapan dan keahlian, motivasi, Keulekan kerja, banyak atau 

sedikitnya modal yang digunakan.
51

 

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan 

pendapatan. Faktor-faktor tersebut adalah : 

a) Usia, pekerja muda biasanya masih terbatas keterampilan dan pengalamannya. 

Produk fisik marjinal mereka lebih rendah daripada rata-rata produk fisik 

marjinal yang dihasilkan oleh para pekerja yang lebih berumur dan 
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berpengalaman. 

b) Karakteristik bawaan, besarnya pendapatan kalangan tertentu besarnya 

sangat ditentukan oleh karakteristik bawaan mereka. Sejauh mana besar 

kecilnya pendapatan dihubungkan dengan karakteristik bawaan masih 

diperdebatkan, apalagi keberhasilan seseorang seringkali dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan dan masyarakatnya. 

c) Keberanian mengambil resiko, mereka yang bekerja di lingkungan kerja 

yang berbahaya biasanya memperoleh pendapatan lebih besar. Cetaris 

Paribus, siapapun yang berani mempertaruhkan nyawanya dibidang kerja 

akan mendapatkan imbalan lebih besar. 

d) Ketidapastian dan variasi pendapatan. Bidang-bidang kerja yang hasilnya serba 

tidak pasti, misalnya bidang kerja pemasaran, mengandung resiko yang lebih 

besar. Mereka yang menekuni bidang itu dan berhasil, akan menuntut dan 

menerima pendapatan yang lebih besar, melebihi mereka yang bekerja di 

bidang-bidang yang lebih aman. Dalam bermasyarakat banyak masyarakat yang 

hidup dengan pendapatan tinggi dan ada pula pendaptan masyarakat yang 

rendah.
52

 

e) Bobot latihan, bila karakteristik bawaan dianggap sama atau diabaikan, 

maka mereka yang mempunyai bobot latihan yang lebih tinggi pasti 

akan memperoleh pendapatan yang lebih besar. 

f) Kekayaan warisan, Mereka yang memiliki kekayaan warisan, atau lahir di 
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lingkungan keluarga kaya akan lebih mampu memperoleh pendapatan 

daripada mereka yang  tidak memiliki warisan, sekalipun kemampuan 

dan pendidikan mereka setara. 

g) Ketidaksempurnaan pasar, monopoli, monopsoni, kebijakan sepihak serikat 

buruh, penetapan tingkat upah minimum oleh pemerintah, ketentuan 

syaratsyarat lisensi, sertifikat dan sebagainya, semuanya turut melibatkan 

perbedaan- perbedaan pendapatan dikalangan kelas-kelas pekerja, 

h) Diskriminasi, di pasar tenaga kerja sering terjadi diskriminasi ras, 

agama, atau jenis kelamin dan itu semua merupakan penyebab variasi tingkat 

pendapatan. 

5. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan 

Kemiskinan yaitu kedaan tidak adanya kemampuan untuk memperoleh 

kebutuhan pokok sehri-hari.
53

 Penghapus kemiskinan dan perkembangannya 

ketidakmerataan pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, 

terutama di negara sedang berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam 

mengenai masalah ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk 

menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan 

penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan. pengaruh 

antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemsikinan dipengaruhi 

oleh adanya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk cenderung 
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berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama yang paling 

miskin. Kebanyakan keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga banyak, 

sehingga memburuknya kemiskinan mereka dengan sendirinya akan 

dibarengi dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. 

Salah satu penyebab dari kemsikinan adalah adanya ketidaksamaan 

pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi 

pendapatan yang timpang. Secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan 

sejalan dengan tingkat kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang 

semakin melebar menunjukkan terjadinya peningkatan kemiskinan di suatu wilayah. 

Diketahui bahwa ketimpangan distribusi pendapatan adalah awal terjadinya 

masalah kemiskinan yang menurun, oleh karena itu dibutuhkan suatu 

mekanisme pendistribusian pendapatan agar dapat lebih merata. 

6. Konsep Islam Tentang Pendapatan 

Sangat penting dilakukan pembuktian tentang adanya problematika ekonomi 

dalam kehidupan umat Islam.
54

 Islam menghendaki keadilan dalam 

distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang 

menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas 

dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya 

keinginan untuk memenuhi batas minimal pendab patan riil, yaitu had al-kifayah 

bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian 
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yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah 

terpenuhinya had al-kifayah. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran 

kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja. 

Islam menjelaskan bahwa kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup 

yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru 

dikaitkan       

C. Pengembangan Usaha 

1. Pengertian Pengembangan Usaha 

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan 

pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Mengemukakan bahwa 

pengembangan UKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya 

saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung 

dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan 

hasil inovasi dan penerapan teknologi.
55

 

Bisnis atau usaha adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, 
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baik jumlah maupun waktunya.
56

 Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha 

kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar 

mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha 

dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terperoses dan terlihat ada kemungkinan 

untuk lebih maju lagi. Dan perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya 

peningkatan omset penjualan.
57

    

2. Strategi Pengembangan Usaha 

Tindakan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan dan mempertahan 

usaha, memerlukan strategi yang tepat supaya bisa sukses dan berkembang menjdi 

sebuah korporasi besar. Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

mengembangkan usaha dengan sistematis dan meminimalisir kesalahan-kesalahan 

ataupun kerugian akibat kesalahan perencanaan. Langkah-langkah tersebut sebagaiai 

berikut:
58

 

a. Visioner 

Visi bisnis adalah pengarah gerak bisnis, visi diciptakan untuk mempercepat 

kesuksesan bisnis, lebih baik lagi jika visi tidak sekedar berorientasi pada keuntungan 

semata, namun juga memberikan sumbangan nyata kepada masyarakat luas agar lebih 

mantap melakukannya. Visi adalah tujuan yang ada di depan, yag membuat optimis 
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dalam mencapainya. Visi yang jelas sangat membantu untuk membuat keputusan 

yang searah dengan tujuan bisnis tersebut. 

Visi merupakan kompas dalam melangkah dalam menjalankan usaha, semakin 

jelas visi suatu usaha maka semakin konsisten dalam mengarahkannya usaha tersebut. 

Visi ibarat doa yang selalu di panjatkan pada Allah saat beribadah, yang selalu di 

idamkan dan wajib diusahakan dengan tindakan. Purdi E Chandra mengatakan 

kesuksesan bisnis bukan semata-mata uang, tetapi visi. Karena itu, visi masa depan 

harus dimiliki. Visi adalah unsur penting dalam kehidupan pribadi dan bisnis.  

Pemimpin tidak hanya harus mampu mendiagnosis masalah dan menawarkan 

solusi untuk tantangan di masa kini, tetapi mempunyai visi yang jelas untuk ke depan 

dan mampu mengomunikasikannya dengan baik. Semua peusahaan baik itu 

perusahaan besar maupun kecil mesti memiliki visi yang mesti dilakukan kedepan 

untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan sebuah usaha. 

b. Marketing  

Marketing merupakan pemasaran suatu produk barang, untuk memasarkan 

suatu produk maka dibutuhkan permasaran. Pemasaran merupakan ujung tombak dari 

bisnis yang dimiliki. Sebagus apapun produk bisnis yang dimiliki, tanpa pemasaran 

yang baik susah untuk mengembangkan bisnis tersebut.  

Lukas E. Wirryabrata memberikan tiga dasar ilmu marketing, pertama, 

positioning, merupakan cara untuk memposisikan bisnis kedalam pasar, 

mempoisiskan diri terhadap konsumen, serta memposisikan bisnis di mata konsumen. 

Kedua, Differentiation  yaitu yang membedakan kita dengan pasar. Disinilah 



 

 

merupakan keunikan suatu bisnis sangat diperlukan agar bisnis tersebut dapat 

mencolok dari bisnis-bisnis lainnya yang memiliki genre yang sama, ketiga, Branding 

yaitu pemilihan logo, nama, slogan menjadi senjata agar konsumen dapat mengingat 

bisnis tersebiut dengan mudah.  

c. Connecting 

Connecting sangat diperlukan dalam dunia bisnis agar kelancaran usaha dapat 

terbantu, dengan mempunyai banyak koneksi atau relasi tentu akan memudahkan 

produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Dengan adanya koneksi yang luas bahkan 

peluang bisnis baru akan bisa mudah terbuka.   

d. Kualitas Produk dan Pelayanan  

Kualitas produk sangat menentukan dalam mengembangkan suatu usaha, 

semakin menarik dan bermutu produk yang diciptakan, maka akan mempermudah 

para konsumen untuk mengingat dan mengenal produk usaha tersebut (branding 

produk), karenanya, menciptakan kualitas produk yang menarik memudahkan 

konsumen dalam memilih produk usaha tersebut dan menyingkirkan produk lainnya. 

Selain kualitas produk, yang harus diperhatikan juga kualitas pelayanan, karena 

salah satu upaya menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah mengembangkan pelayanan pelanggan yang baik. Pentingnya 

pelayanan juga diamini oleh Andrie Wongso, mengatakan pembeli adalah raja. Ini 

menunjukkan bahwa melayani konsumen merupakan kunci sukses dalam bisnis. 

Pelanggan yang puas terhadap produk atau layanan yang diberikan merupakan modal 

atau asset paling penting dan utama untuk perkembangan usaha. 



 

 

e. Inovatif dan Kretif  

Kreatif adalah menciptakan ide atau gagasan baru yang belum mampu 

menghasilakan produk baru yang belum ada sebelumnya, dan bisa digunakan oleh 

masyarakat. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan yang bertujuan memberikan 

nilai lebih pada suatu produk dengan ide baru yang berbeda dengan produk lainnya.  

Kreativitas dan inovasi menjadi semacam penentu bagi bisnis kewirausahaan 

berskala kecil. Berfikir kreatif telah menajdi inti keterampilan bisnis, dan 

wirausahawan menjadi pemimpin dalam usaha mengembangkan dan menerapkan 

keterampilan  tersebut. Kreativitas dan inovasi sering menajdi jantung bagi 

kemampuan perusahaan kecil untuk dapat bersaing dengan pesaing mereka lebih 

besar, walaupun tidak dapat melebihi belanja pesaing yang lebih besar, perusahaan 

kecil dapat menciptakan keunggulan bersaing yang kuat dan efektif terhadap 

perusahaan besar secara lebih kreatif dan inovatif. Jika gagal dalam melakukannya, 

wirausahawan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis.
59

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Pengembangan Usaha 

Untuk menghasilkan sebuah output produk yang baik, diperlukan input yang 

baik pula. Faktor input atau faktor produksi sangat mempengaruhi akan hasil yang 

kita jadikan sumber bisnis kita. Mengenali dan mengerti akan faktor produksi ini juga 

mampu mengatasi resiko faktor produksi merupakan kunci untuk membuat kualitas 

produk yang lebih baik dari kompetitor. Para Entrepreneur sering menyebut faktor 
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produksi ini dengan 5M; Man, Money, Machine, Material dan Managerial berikut ini 

penjelasannya:
60

 

a. Material, mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 

Dapat berupa Sumber Daya Alam, seperti tanah pertanian atau dalam konteks 

industri seperti bahan mentah dan komponen lain yang langsung diolah dalam 

proses manufaktur. 

b. Man atau Tenaga Kerja, mengacu pada orang-orang yang bekerja untuk bisnis, 

dari manajer sampai supervisor, wiraniaga, buruh pabrik, dan karyawan lainnya. 

c. Machine atau Mesin, juga merupakan material namun disebut material tidak 

langsung karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah. Contohnya 

seperti bangunan pabrik, perlengkapan produksi dan mesin manufakturing. 

d. Money atau Modal, merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi 

bisnis. Investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank atau 

keuntungan yang ditahan perusahaan digunakan untuk membeli bahan baku, 

menggaji pegawai, membeli mesin dan membangun pabrik baru. 

e. Managerial. Mengacu pada Entrepreneurship yang dikembangkan oleh pemilik 

perusahaan, seperti pengambilan keputusan resiko dan cara pengelolaan bisnis. 

Entrepreneur dapat mengelola perusahaan langsung atau  ia mempekerjakan 

manajer-manajer untuk mengoperasikan bisnis atas namanya. 
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4. Konsep Usaha Dalam Islam 

Tujuan islam dalam mengembangkan usaha yaitu untuk menebarkan maslahat 

bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. 

Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Allah telah menganugerahkan 

sumber-sumber daya produktif.
61

 Dan untuk mencapai sumber-sumber daya produktif 

tersebut manusia diharuskan bekerja untuk mencari penghidupan. 

Sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur’an yang menyuruh umat manusia 

untuk mencari penghidupan diatas permukaan bumi dijelaskan dalam Surah Al-

Jum’ah (62): ayat 10 

                               

      

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. 

 

Al-Qur’an memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip usaha sebagai berikut: 

a. Memproduksi Yang Halal 

Islam melarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela 

kerena bertentangan dengan syariah. Dalam system ekonomi Islam tidak semua 

barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang atau 

komoditas kedalam dua ktegori. Pertama, barang-barang yang disebutkan dalam Al-

Qur’an “Thoyyibah” yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan di 
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produksi, dan kedua “khabaits” yaitu barang-barang yang secara hukum haram di 

konsumsi dan diproduksi.
62

 Sebagaiman firman Allah dalam surah Al-A’raf (7): 157 

                         

                            

                                

                         

 

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) 

mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 

menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik 

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari 

mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka 

orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka 

Itulah orang-orang yang beruntung. 

 

b. Dilarang melakukan kegiatan produksi (usaha) yang mengarah kepada 

kezaliman seperti riba, dimana kezaliman menjadi illat hukum haramnya riba. 

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah merumuskan  bahawa riba dapat 

mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam 

permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam semangat 

kerjasama antara mereka. karena itu Islam menganjurkan seseorang 

meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu Allah 
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akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda.
63

 Sebagaiman firman Allah 

Al-Qur’an SurahAli Imran (3): 130 

                           

    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

 

c. Segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi 

masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen 

dari masyarakat.pelaku penimbunan merupakan pengurangan tingkat produksi 

untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan 

masyarakat karena berkurangnnya suplai dan melonjak harga. 

d. Memelihara lingkungan.manusia.  

manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Ditunjuk 

sebagai wakil (Khalifah) Allah di bumi bertugas menciptakan kehidupan dengan 

memanfaatkan sumber-sumber daya yang dalam persperktif ekonomi Islam, dapat 

diuraikan sebagai berikut: pertama, setiap manusia memiliki keunggulan untuk 

menghasilkan barang-barang dan jasa dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan 

bumi sebagai faktor utama produksi.  

Kedua selain itu, bumi berfungsi mendidik manusia mengingat kebesaran 

Allah, ketiga, sebagai produsen dalam melakukan kegiatan produksi tidak boleh 
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melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup.
64

  Sebagaimana firman Allah 

dalam surah Al-A’raf  (7): 56 

                        

        

 Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik 

 

5. Indikator Pengembangan Usaha 

 Untuk memberikan arah pada penelitian ini, penulis memberikan definisi 

operasional atas variabel penelitian sebagai berikut:
65

 

a. Omset Penjualan 

Adalah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan atau 

penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM. Adapun omset penjualan ini 

dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga. 

b. Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja usia 15– 64 tahun yang siap 

melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang 

mencari pekerjaan, yang diukur dalam satuan orang. Jumlah tenaga kerja disini 

adalah jumlah orang atau pekerja yang bekerja pada UMKM tersebut.  
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c. Jumlah Pelanggan 

Pelanggan bisa disebut juga dengan konsumen. Sehingga, jumlah pelanggan 

atau jumlah konsumen yang membeli produk dari UMKM tersebut. 

D. Penelitian Terdahulu 

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis yang terkait dengan tema 

penelitian yaitu tentang zakat produktif, penulis telah banyak mendapati tulisan 

yang membahas tentang zakat produktif, baik itu buku, jurnal, artikel, karya 

ilmiyah, dll. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan 

masih kurang  penelitian yang melakukan penelitian secara komprehensif tentang 

zakat produktif. Zakat produktif sendiri merupakan suatu hal yang sangat 

penting guna mencapai tujuan hakiki dari pemberian zakat yaitu untuk merubah 

mustahiq menjadi muzakki, dari yang awalnya hanya menerima zakat kemudian dari 

pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha, kemudian merubah 

menjadi orang yang memberi zakat (muzakki). 

Oleh karena itu dengan melihat seberapa besar tingkat pendapatan 

mustahiq, hal ini akan menjadi acuan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat 

untuk terus memberikan zakat dalam bentuk modal usaha. Untuk itu, penulis 

memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini,  yang nantinya digunakan sebagai barometer dalam penelitian ini. 

 Lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru sebagian besar 

memberikan zakat produktif kepada para pedagang kaki lima, penenulis juga 

memaparkan  penelitian terdahulu  yang berkaitan tentang tingkat pendapatan 



 

 

pedagang kaki lima, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Muammad Akhri Amir tentang Pemanfaatan 

Zakat Produktif serta Pengaruhnya Terhadap Tinggat Pendapatan Mustahik di Kota 

Makasar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makasar), jenis penelitian lapangan dan 

variabel yang digunakan adalah jumlah zakat, pendampingan usaha, lama usaha, jenis 

usaha, dan pendidikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa secara simultas 

seluruh variabel tersebut berpengaruh terhadap pendapatan mustahi dengan nilai p-

value sebesar 0.000. (0.000<0.005). Sedangkan secara persial terdapat tiga variabel 

yang berpengaruh secara signifikan yaitu jumlah zakat, pendampingan usaha dan 

lama usaha dengan nilai p-value sebesar 0.049, 0.042 dan 0.026 lebih kecil dari 0.05, 

sedang kan dua variabel lainnya jenis usaha dan pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan mustaahik dengan nila p-value sebesar 0.086 dan 0.407 lebih 

besar dari 0.05.
66

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan 

Syahnur, dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha terhadap pendapatan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon untuk melihat 

perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pemberian zakat produktif dan 

korelasi spearman untuk mengetahui hubungan antara modal usaha dan peningkatan 

pendapatan. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan 
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antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari baitul Maal Aceh 

Utara dengan nilai Zhitung = -7.535 < Z tabel = -1,96. Nilai sig. (2-tailed) 0,000 < 

0,05 dengan tingkat kepercayaan α =  5%. Sedangkan secara ekonometrika 

dilakukan untuk menganalisis pengaruh variable modal zakat produktif dan 

variabel-variabel lainnya, yaitu keahlian dan tenaga kerja terhadap peningkatan 

pendapatan.
67

 

Hafidoh yang meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat 

Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik di Pos Keadilan Peduli 

Ummat (PKPU) Yogyakarta. Yang meneliti mustahik penerima dana zakat produktif 

melalui pemberian modal usaha mandiri masyarakat PKPU Yogyakarta. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) yakni 

penelitian dilakukan dengan melakukan survei langsung ke objek penelitian. 

Variabel yang digunakan yaitu pemanfaatan dana zakat produktif (X), dan 

tingkat pendapatan mustahik (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan, didapat hasil bahwa pemanfaatan dana zakat produktif yang digunakan 

sebagai tambahan modal usaha bagi mustahik mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat 

(PKPU) Yogyakarta, dengan nilai t- hitung yang diperoleh sebasar 0,00 < 0,05.
68

 

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Wahyono yang bertujuan untuk 
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mengetahui Anlisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar 

Bantul Kabupaten Banten, variabel dependen yaitu peningkatan pendapatan dan 

variabel independennya yaitu modal usaha, tingkat pendidikan, lama usaha, jam 

kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal usaha dan jam kerja  

berpengaruh signifikaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang, sedangkan 

variabel tingkat pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan pendaapatn pedagang.
69

    

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika, bertujuan untuk mencari 

pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan oleh LAZ terhadap pendapatan 

yang diperoleh mustahiq dengan menggunakan variable dependen yaitu pendapatan 

mustahiq dan variable independennya adalah jumlah dana zakat untuk 

kegiatan produktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. 

Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar–benar 

mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang 

disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq. 

Penelitian Lailiyatun Nafiah yang meneliti tentang pengaruh pendayagunaan 

zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada program ternak bergulir. 

Dimana penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan survey. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut 
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adalah variabel pendayagunaan zakat produktif sebagai variable independen dan 

variabel kesejahteraan sebagai variabel dependen. Adapun hasilnya adalah 

terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada 

program ternak bergulir BAZNAS kab. Gresik terhadap kesejahteraan 

mustahiq. Bahwa kesejahteraan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan 

zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mutia dan Anzu  Elvia Zahara, 

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan ekonomi mustahiq dengan menggunakan variable dependen 

adalah pendapatan mustahiq dan variable independennya adalah jumlah zakat, 

jumlah anggota keluarga, dan usia. Kesimpulan dari hasil dari penelitian ini adalah 

zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat 

kepercayaan 99%o. Dapat dilihat bahwa jumla zakat yang diterima, jumlah 

anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap 

peningkatan pendapatan secara signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Halida Utama dan Irsyad Lubis. 

Berdasarkan hasil analisis statistik melalui paired sample t-test menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah 

menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami 

peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Kenaikan pendapatan 

minimum mustahiq yaitu sebesar Rp 300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan 

maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 perbulan. 



 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Septia, dimana peneliti melakukan 

analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya bisnis yang 

dikelola oleh perempuan setelah memperoleh zakat produktif. Berdasarkan hasil 

statistik Chi- Square Test menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memiliki 

hubungan atau korelasi dengan tingkat penambahan omset usaha responden 

adalah nilai pinjaman yang diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, 

dan variabel frekuensi pinjaman dengan tingkat signifikansi sebesar 15%. 

Sementara variabel usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status 

pernikahan, jenis usaha dan pengalaman usaha tidak signifikan berkorelasi dengan 

variable penambahan omset usaha. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Aji 

Pambudi, dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran 

zakat produktif, pengawasan, dan pendampingan terhadap tingkat konsumsi, 

pendapatan, tabungan dan infaq mustahiq. Dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, diketahui bahwa salah satu hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa 

variabel pengawasan dan pendampingan memiliki pengaruh terhadap penghasilan 

mustahiq. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama, 

Berdasarkan hasil peneliatian tersebut disimpulkan bahwa program zakat produktif 

memiliki dampak yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal tersebut 

terlihat dari Headcount Ratio yang menurun dari 0,8 menjadi 0,5. Indeks 

kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dimana poverty gap 



 

 

menurun dari Rp. 547.843 menjadi Rp. 210.020. Demikian pula dengan nilai I 

yang mengalami penurunan dari 0,44 menjadi 0,17 dimana hal tersebut 

menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Nilai indeks Sen juga 

mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,24. Demikian pula halnya dengan 

angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,27 

menjadi 0,10. Hal ini menunnjukkan bahwa zakat merupakan instrument yang 

tepat dalam memberdayakan masyarakat miskin. 

Penelitian ini mempunyai beberapa perbadaan dengan penelitian yang 

sebelumnya. Perbedaannya yakni yang pertama adalah pada tempat penelitian 

yakni Inisiatif  Zakat Indonesia Cabang Pekanbaru Riau . Kedua, terletak pada 

variabel-variabel penelitiannya. 

E. Kerangka Pemikiran 

Adapun model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini yang 

dibangun berdasarkan rumusan masalah dan variabel yang digunakan, yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Variabel dependent (variabel yang dipengaruhi) dalam hal ini pendapatan mustahik 

(Y). 

Variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini dana zakat (X1) 

Variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini lembaga 

penyaluran zakat (X2) 

Variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini pendidikan (X3) 

Variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini Lama usaha (X4) 

Variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini Jam kerja (X5) 

X1  

Dana Zakat 

 

X2  

Peran lembaga 

pennyaluran zakat 

X3 

Pendidikan Y 

Peningkatan Pendapatan 

Mustahik  

X4  

Lama usaha 

X5 

Jam kerja 

 

X6 

Lokasi Penjualan 

  



 

 

Variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini lokasi penjualan 

(X6). 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah kesimpulan toeritis atau sementara dalam penelitian. 

Berdasarkan skema di atas, hipotesis susunan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dana zakat. 

H2 = Dana zakat yang diberikan berpengaruh positif terhadap peningkatan 

pendapatan mustahik. 

2. Peran Lembaga Penyaluran Zakat 

H3= Peran lembaga zakat bantuan berpengaruh positif terhadap peningkatan 

pendapatan mustahik 

3. H1= Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan 

pendapatan mustahik. 

4. Lama usaha 

H4 =  Lama usaha berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan 

mustahik. 

5. Jam kerja 

H5 = Jam kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. 

6. Lokasi usaha 

H6 =  Lokasi usaha berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan 

mustahik. 



 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mencari 

sumber data primer langsung ketempat yang menjadi sasaran penelitian yaitu di 

kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru yang beralamat jalan Paus 

Ujung No.1B Pekanbaru. Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Pekanbaru tersebut 

merupakan kantor cabang yang mewakili wilayah Provinsi Riau, penulis  hanya 

memfokuskan penelitian di Kota Pekanbaru.    

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah. Pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Kota Pekanbaru, Sedangkan objek penelitian adalah pendistribusian zakat produktif 

untuk pemberdayaan ekonomi  mustahik di kota pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi. Populasi dan sampel adaalah mustahik yang 

mendapatkan dana zakat produktif Lapak Berkah dari tahun 2018-2020 di  kota 

Pekanbaru sebanyak 98 orang.  Dalam hal ini peneliti menggunakan metode random 

sampling yaitu pengambilan sampel secara bebas atau random, artinya semua 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Penentuan sampelnya dicari dengan memakai rumus Slovin yaitu:  



 

 

 
 

       
 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

E = Tingkat kelonggaran (10%) 

Persentase kelonggaran ketidaktelitian menggunakan 10 persen karena dari 

hasil sampel yang di dapat di aggap sudah mewakili populasi. Maka besarnya 

sampel adalah: 

 
  

           
 

 
  

    
 

n = 49,49 

 Jadi, responden dari penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Stratified Random Rampling, 

teknik sampling dalam pengambilan ampel pada penelitian ini digunakan dengan 

teknik dimana sampel penelitian atau responden ditentukan berdasarkan jumlah 

responden pertahun.
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Mustahik Produktif dengan jumlah 98 orang dikelompokkan berdaarkan 
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pertahun yaitu tahun 2018 = 26, tahun 2019 = 49 dan tahun 2020 = 31, dengan 

demikian berdasarkan perhitungan sebagai berikut:  

1. Tahun 2018= 26/98 x 50 = 13 

2. Tahun 2019= 41/98 x 50 = 21 

3. Tahun 2020= 31/98 x 50 = 16 

Jadi jumlah sampelnya 13 + 21 + 16 = 50 orang 

D. Sumber Data 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian dari sumber asli (tidak 

melalui perantaraan). Data yang diambil secara khusus diperoleh dari pengurus 

IZI Kota Pekanbaru, mengenai program pemberdayaan zakat produktif dalam 

mengembangkan usaha  mustahik. Dan juga data yang diperoleh dari mustahik 

zakat yang mendapat bantuan zakat produktif dalam mengembangkan usaha  

mengenai perkembangan ekonomi yang digeluti mustahik. Data didapat melalui 

observasi, wawancara, dan angket.  

2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, serta informasi lainnya yang 

berhubungan dengan topik ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secarang 

langsung pada objek penelitian, tujuannya adalan untuk mengetahui keadaan 

sesungguhnya dilapangan sebagai pengamat pendahuluan. 



 

 

2. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada pengurus IZI  dibidang penyaluran zakat dan mustahik  guna 

melengkapi data yang diperlukan. 

3. Metode kuisioner, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan secara 

langsung kepada responden dan melalui google from, (Penulis mengambil data 

atau nomor handphone responden ke pihak IZI Kota Pekabaru, kemudian di kirim 

kuesioner dalam bentuk google from ke responden, lalu responden mengisi 

kuesioner  melalui google from tersebut). Kuisioner yang akan digunakan 

memiliki skala pengukuran Likert sebagai berikut : 

Sangat setuju  : 5 

Setuju   : 4 

Netral   : 3 

Tidak setuju  : 2 

Sangat tidak setuju : 1 

4. Dokumentasi yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah 

penelitian. 

F. Variabel Penelitian 

1. Pendidikan 

 Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 



 

 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Hal ini berarti tujuan pendidikan itu sangat luas 

karena menyangkut perbaikan sikap dan perilaku anak didik. Manfaatnya terkait 

dengan seluruh kehidupan manusia itu sendiri baik sebagai pribadi mau-pun sebagai 

anggota masyarakat.  

Dalam hal ini pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang telah dilalui 

oleh mustahiq, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan membuat mustahiq semakin bijak, dan pandai dalam 

pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan usaha yang akan maupun 

telah dikelola sehingga akan berpengaruh terhadap pengembangan usahanya. 

Semakin berkembang usaha seseorang, maka otomatis akan semakin 

meningkatkan tingkat pendapatnnya dari pengelolaan usaha/ bisnis yang dimilikinya. 

2. Dana zakat 

Dalam upaya meningkatkan pendapatannya, setiap rumah tangga selalu 

membutuhkan modal tambahan karena setiap adanya tambahan modal akan 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
71

  Dana zakat merupakan tambahan 

modal bagi mustahik, maka modal akan berpengaruh terhadap 

peningkatan usaha yang dilakukan. Sehingga penambahan modal sampai dengan 

jumlah tertentu dapat mendorong mustahik untuk lebih mengembangkan dan 
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meningkatkan usaha sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu atau 

kelompok masyarakat bergantung dari kepemilikan faktor produksi. 

Semakin besar modal atau faktor produksi yang dimiliki semakin maka cenderung 

pendapatan yang diterima semakin tinggi. 

3. Lembaga penyalur zakat  

Lembaga penyalur bantuan merupakan lembaga yang membantu 

mustahik, selain menyalurkan dana zakat dan dana lainnya, juga melakukan 

pendampingan, pengawasan, dan pelatihan terhadap mustahik untuk 

meningkatkan kemampuan mustahik.  

Tahun 90-an, dimana sebelumnya lebih digunakan istilah “pembinaan”. 

Penggunaan istilah pembinaan ini cenderung terkesan ada tingkatan yaitu pembinaan 

dan yang dibina. Dimana pembinaan diartikan sebagai pihak yang aktif sedangkan 

yang dibina merupakan pihak yang pasif atau dengan ;kata lain bahwa 

pembinaan adalah sebagai subjek dan yang dibina merupakan objek. Oleh karena 

itu jika dibandingkan antara istilah pembinaan dan pendampingan, maka istilah 

pendampingan merupakan istilah yang tepat, karena pemdampingan terdapat 

unsur kesetaraan, dimana yang aktif adalah yang didampingi sekaligus menjadi 

subjeknya. Pendampingan usaha dalam konteks zakat produktif adalah kegiatan- 

kegiatan atau bimbingan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat kepada 

penerima zakat (mustahiq). Adapun kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada 

pendampingan apa yang dibutuhkan oleh mustahiq. 



 

 

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan bisnis, manajemen, 

keagamaan, dll. Adapun pendampingan usaha yang dilakukan oleh lembaga 

pengelola zakat dapat berupa pendampingan pasif dan pendampingan aktif. 

Pendampingan pasif merupakan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola 

zakat dan diukur melalui seberapa frekuensi kehadiran mustahiq dalam 

menghadiri kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan oleh pengelola zakat. 

Sedangkan pendampingan aktif merupakan pendampingan yang dilakukan oleh 

pengelola zakat dan diukur dengan frekuensi kehadiran pengelola zakat kepada 

mustahiq yang menerima zakat guna melakukan bimbingan dalam upaya 

pengembangan usaha mustahiq. Maka dari itu pendampingan yang dilakukan 

oleh IZI akan berdampak pada berkembangnya usaha mustahiq. jika suatu 

usaha berkembang, maka akan meningkatkan pendapatan.  

Pelatihan merupakan usaha yang direncanakan oleh perusahaan untuk 

memfasilitasi pembelajaran kompetensi karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Sedangkan menurut Bernardin mendefinisikan pelatihan (training) 

merupkan segala kegiatan untuk meningkatkan kinerja individu/pegawai 

sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dipengangnya atau berhubungan 

dengan tugas saat. ini. Dalam teori produksi salah satu faktor yang 

mempengaruhi fungsiproduksi adalah keahlian, peningkatan keahlian akan 

mendorong  peningkatan output yang dihasilkan atau menambah keuntungan yang 



 

 

didapat.
72

 

4. Lama Usaha 

Lama usaha merupakan seberapa lama waktu usaha yang telah dijalani oleh 

para mustahik dalam menjalankan usahanya dalam berdagang, sehingga akan 

menimbulkan pengalaman-pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

seorang pedagang.  

Lama usaha dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, dimana lama 

usaha merupakan frekuensi waktu yang digunakan seseorang dalam mengelola 

usahanya. Lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang 

usahanya akan mempengaruhi produktifitas (kemampuan/ keahlian), sehingga 

dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi menjadi lebih 

kecil. Semakin lama seseorangNmenekuni bidang usaha atau bisnisnya, 

maka akan semakin meningkatkan kemahiran sesorang dalam melakukan 

usahanya. 

Dalam hal ini semakin lama mustahiq mengelola usaha/ bisnisnya, maka 

akan semakin memberikan pemahaman, pembelajaran dan pengalaman dalam 

mengelola usahanya tersebut. Karena mustahiq dapat mengambil beberapa hal yang 

kemudian dijadikan sebagai pembelajaran dari beberapa pengalaman/ kejadian 

yang terkait dengan usahanya. Terdapat sebuah asumsi yang terkait dengan lama 

usaha, yaitu semakin lama usaha yang dikelola maka akan semakin meningkatkan 
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pendapatan, yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan mustahiq 

tersebut. Asumsi tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuti Kurniati 

bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan oleh mustahiq untuk melakukan 

transformasi menjadi salah satu indikasi tingkat keberhasilan suatu program 

pemberdayaan. 

5. Jam Kerja 

Jam kerja adalah jumlah jam kerja yang terdeteksi lamanya waktu yang 

digunkan untuk bekerja, dan ini tidak termasuk jam remi istirahat dan diluar jam yang 

digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan, dan jam kerja akan mempengaruhi tingkat 

upah yang diterima oleh seseorang tersebut dalam pekerjaan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah jam kerja adalah lamanya waktu 

dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, dan ini tidak 

termasuk jam resmi istirahat dan diluar jam yang digunakan untuk hal-hal diluar 

pekerjaan. 

6. Lokasi usaha 

Lokasi  usaha adalah pemacu biaya yang sangat signifikan, lokasi usaha 

sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat suatu strategi bisnis sebuah usaha, 

dan lokasi usaha juga sangat penting diperhatikan ketika seseorang ingin memulai 

usahanya. 

Sebagian salah satu dari bauran pemasaran, lokasi atau tempat bisnis 

diharaapkan dapat mendukung keberhasilan program pemasarannya. Lokasi yang 

tepat adalah modal nuntuk mencapai tujuan, begitu pula sebaliknya memilih lokasi 



 

 

yang salaah akan menghambaat gerak-gerik bisnis sehing akan membatasi 

kemampuan untuk memperoleh keuntungan. Memilih lokasi usaha yang dekat dengan 

target pasar merupakan salah satu daari strategi bisnis elain itu juga akaan 

memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produk yang aakaan diperjualbelikan. 

Selain kedekatan dengan target pasar, ketersediaan  barang infrastruktur yang 

memadai, juga perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi usaha.
73

      

G. Metode Analisis Data 

Metode analisa data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang 

ada. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuntitatif, kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasih faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkataan pendapatan mustahik. Berikut ini  Uji Kualitas 

Instrumen dan Data. 

Pada penelitian ini instrumen yang akan diuji kualitasnya adalah kuesioner 

atau angket yang berisi pertanyaan untuk diisi oleh responden yaitu para 

mustahik penerima zakat produktif dari Inisiatif Zakat Indonesia Cabang 

Pekanbaru Riau. Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh 

terhadap pendapatan mustahik penerima zakat produktif. Kuesioner yang 

digukan tertutup yang peneliti susun berdasarkan aspek penilaian dalam 

mengukur tingkat pendapatan mustahik. 
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1. Uji Validitas dan Reliabelitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan valid 

atau tidak item-item pertanyaan yang terangkum dalam kuesioner. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dimana uji 

validitas dengan syarat korelasi 0.30, hal ini dilakukan dengan pendapat Sugiyono, 

kriteria atau syarat suatu intem tersebut dinyatakan valid adalah bila korelasi 

tiap faktor tersebut bernilai positif dan besarnya 0,30 keatas. Uji validitas dapat 

digunakan menggunakan SPSS. Dalam uji validitas setiap item pertanyaan 

membandingakan r hitung dengan r tabel. 

1) Jika r hitung > r tabel (degree of freedom) maka instrument dianggap valid. 

2) Jika r hitung < r tabel (degree of freedom) maka instrument dianggap tidak 

valid (drop), sehingga instrumen tidak dapatdigunakan dalam penelitian.
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b. Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah suatu angka indeks untuk menunjukan konsistensi 

suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Untuk melihat 

reabilitas masing-masing instrumen yang digunakan maka, mengemukakan 

koefisien cornbach‟s alpa dengan menggunakan fasilitas SPSS. Suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai (degree of freedom) lebih besar dari 0.5 yang 

dirumuskan: 
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A= 
   

        
 

Keterangan: 

A = Koefisien reabilitas 

K = Jumlah item reabilitas 

r = Rata-rata korelasi antara item 

1 = bilangan konstanta 

Pemberian interpretasi terhadap reabilitas variabel dapat dikatakan reabel 

jika koefisien variabelnya lebih dari 0.50.
75

  

1) Reabilitas uji coba ≥ 0.50 berarti hasil uji coba memiliki reabilitas yang 

baik. 

2) Reabilitas uji coba ≤ 0.50 berarti hasil uji coba memiliki reabilitas kurang 

baik. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari resdual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
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tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbada disebut 

heteroskedastisitas.
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Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED. Jika tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji statistik dapat digunakan 

adalah uji Gleser, uji Park atau uji White. 

b.  Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal.
77

 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji statistik non parametrik 

kolmogrov-smirnow (K-S). Suatu variabel dikatan terdistribusi normal jika nilai 

signifikansinya lebih besar dari alpa 0,05. 

c.  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk 
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mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah 

dengan milihat nilai tolerance dan variance factor.
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Cara menguji ada atau tidaknya geala multikoleniaritas adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF 

dibawah 10 maka model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas, dan 

sebaliknya jika nilai VIF diatas 10 maka model regresi terdapat gejala 

multikolinearitas. Serta dengan melihat nolai tolerance kurang dari 0,10 

menunjukan adanya multikolinearitas. Jika VIF tidak ada yang melebihi 10 dan 

tolerance lebih dari 0,10 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas. 

3. Uji Signifikansi Koefisiensi Regresi 

a. Analisa Uji T (Signifikansi Parsial) 

Untuk menguji variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait 

digunakan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t), yaitu dengan 

membandingkan t hitung dan t tabel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

ada tidaknya signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Dengan membandingkan probabilitas t-hitung 

(sig t) dengan tingkat signifikan (α =  5 % ). 

1) Jika probabilitas > dari tingkat signifikan α = 5 %. Ho diterima dan Ha ditolak. 

Ini berarti variabel independen tidak dapat menerangkan variabel dependen. 

2) Jika probabilitas ≤  dari tingkat signifikan α = 5%. Ho ditolak dan Ha diterima. 

Ini berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 
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dependen atau variabel independen dapat menerangkan variabel dependen. 

b. Uji Hipotesis 

Uji F ini akan dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel  dependen secara keseluruhan, 

atau nilai probabilitas F hitung (sig F) dengan tingkat signifikan ( α = 5 % ) .  Ketentuan 

kriteria pengujian yang digunakan dalam pengujian F hitung adalah sebagai 

berikut: 

1) Jika probabilitas > dari tingkat signifikan α = 5%.  Ho diterima dan Ha 

ditolak. Ini berarti variabel independendiatas secara serempak tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Jelasnya variabel dari model regresi 

tidak berhasil menerangkan variabel-variabel independen secara keseluruhan. 

2) Jika probabilitas ≤ dari tingkat signifikan α = 5%.  Ho ditolak dan Ha 

diterima. Ini berarti variabel independen diatas secara serempak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jelasnya variabel dari model regresi berhasil 

menerangkan variabel-variabel independen secara keseluruhan. 

c. Uji Koefisien Determinasi (   ) 

Uji koefisien determinasi (  ) dilakukan untuk mengukur proposi variabel 

dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dan hasilnya dinyatakan 

dalam bentuk persen. 

Misalnya nilai R square sebesar 70% artinya dengan memasukan 

variabel jumlah dana zakat yang diberikan, peran lembaga, tingkat pendidikan, 



 

 

usia, dan motivasi ke dalam faktor model, maka dapat digunakan untuk 

menjelaskan 70% perubahan yang terjadi pada tingkat pendapatan. Sisanya 

sebesar 30% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain kelima variabel tersebut. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menaksir bagaimana 

keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel dependen 

sebagai faktor prediktor dimanupulasi (naik turun nilainya). Untuk mengukur 

besarnya pengaruh variabel terhadap variabel tergantung dan memprediksi 

variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Variabel adalah atribut 

atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang 

bermutu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
79

 mendefinisikan analisa regresi sebagai kajian terhadap hubungan 

satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the explanatory). 

Variabel pertama disebut variabel tergantung dan variabel kedua disebut 

variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut 

analisis linier berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel 

bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung.
80

 Dengan menggunakan rumus 

Ridwan  sebagai berikut: 

Y =                                    

Dimana: 
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Y = Peningkatan pendapatan mustahik dalam satuan rupiah 

α  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

X1 = Dana zakat yang disalurkan 

X2 = Peran lembaga penyaluran zakat 

X3 = Pendidikan 

X4 = Lama usaha 

X5 = Jam kerja 

X6 = Lokasi usaha 

e = distrubance error 

5. Metode Suksesif Interval (MSI) 

Dalam statistika, skala data dapat di bagi menjadi empat yaitu: nominal, 

ordinal, Interval, dan rasio. Skala data merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan analisis data. Hal tersebut dikarenakan setiap metode 

analisis mensyaratkan jenis data yang dapat digunakan dengan metode tersebut. 

Misalanya dalam analisis data yang mengguakan regresi linier berganda, 

mensyaratkan data yang digunakan bersakala interval atau rasio. Hal ini menjadi 

kendala apabila kita sudah memiliki data hasil penelitian yang berskala ordinal akan 

tetapi metode yang akan digunakan adalah regresi linier berganda. 

Apabila data yang berkala ordinal tetap digunakan dalam analisis regresi 

linier berganda, maka akan diperoleh interpretasi yang keliru dari model regresi 

tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut maka terdapat 2 solusi yang dapat 



 

 

dilakukan, pertama dengan tetap menggunakan data ordinal dan mengganti 

teknik analisis datanya, atau mengganti atau mentransformasi data dari nominal 

menjadi interval agar analisis regresi linier dapat digunakan. Salah satu cara yang 

dapat digunakan dalam mentransformsi data dengan skala ordinal menjadi data 

berskala interval adalah Transformasi MSI. Transformasi MSI adalah sebuah 

metode transformasi data ordinal menjadi data interval dengan mengubah 

proporsi kumulatif setiap peubah pada kategori menjadi nilai kurva normal bakunya. 

Dalam prosedur metode statistik seperti regresi linier, korelasi Pearson, 

uji t dan sebagainya mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, jika 

kita hanya mempunyai data berskala ordinal; maka data tersebut harus diubah 

kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. 

Kecuali jika kita menggunakan prosedur, seperti regresi logistik, atau korelasi 

Spearman, Chi-square yang mengujinkan data berskala ordinal; maka kita tidak perlu 

mengubah data dengan skala ordinal yang sudah ada menjadi data berskala interval.
81

  

Dalam penelitian  ini penulis mengumpulkan data dari responden menggunakan 

kuesioner, supaya data tersebut dapat diolah dengan baik, penulis mengubah data 

dengan skala ordinal yang sudah ada menjadi data berskala interval menggunakan 

aplikasi MSI (Metode Suksesif Interval). 
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Petunjuk Pengisian 

1. Kuesioner ini hanya untuk penelitian saja, jawaban Bapak/Ibu berikan tidak akan 

berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak/Ibu. 

 

2. Mohon pertanyaan-pernyataan berikut ini dijawab dengan memberikan  tanda () 

atau silang (x) pada alternatif jawaban dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jawaban SS : Sangat setuju 

b. Jawaban S  : Setuju 

c. Jawaban N : Netral 

d. Jawaban TS  : Tidak setuju 

e. Jawaban STS  : Sangat tidak setuju 

 

3. Terimakasih kepada Bapak/Ibu atas kerjasamanya, semoga Allah membalas keabaik 

Bapak/Ibu. Amin. 

 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis kelamin  :  

Usia   : 

Pendidikan Terakhir : 

 

1. Berapa jumlah dana zakat produktif  yang Bapak/Ibu peroleh 

a. Kurang dari 1 Juta 



 

 

b. Antara 1-2 Juta  

c. Antar 2-3 Juta 

d. Lebih dari 3 Juta 

 

2. Barapa pendapatan  anda (Omset) rata-rata perbulan sebelum mendapatkan bantuan 

dari zakat produktif    

a. Kurang dari 1 Juta 

b. Antara 1-2 Juta 

c. Antar 2-3 Juta 

d. Lebih dari 3 Juta 

 

3. Barapa pendapatan  anda (Omset) rata-rata perbulan setelah mendapatkan bantuan 

dari zakat produktif    

a. Kurang dari 1 Juta 

b. Antara 1-2 Juta 

c. Antar 2-3 Juta 

d. Lebih dari 3 Juta 

 

4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang 

a. Kurang dari 3 tahun 

b. Antara 3-5 tahun 

c. Antara 5-7 tahun 

d. Lebih dari 7 tahun 

 

5. Berapa jam dalam sehari Bapak/Ibu berdagang 

a. Kurang dari 8 jam 

b. Antara 8-10 jam 

c. Antara 10-12 jam 

d. Lebih dari 12 jam  

No Pernyataan SS S N TS STS 

Dana Zakat yang Diperoleh (X1)      

1 Dana zakat yang  diperoleh membantu 

menambah modal usaha yang saya lakukan, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

saya 

     

2 Dana zakat yang saya dapatkan, digunakan 

semaksimal mungkin untuk mengembangkan 

     



 

 

uaha saya 

3 Tambahan modal dari dana zakat dapat 

membantu keberlansungan usaha saya 

     

4 Dana zakat yang diperoleh digunakan 

seluruhnya untuk menambah modah usaha  

     

Peran Lembaga Zakat (X2)      

5 Lembaga zakat memberikan pelatihan kepada 

angota penerima zakat untuk  berwirausaha 

yang baik dan benar sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan. 

     

6 Dengan adanya pendampingan dan 

pengawasan dari lembaga zakat, saya lebih 

tekun dalam mengembangkan usaha saya 

     

7 Lembaga zakat selalu membantu kesulitan  

yang saya hadapi dalam keberlansungan 

usaha saya 

     

Pendidikan (X3)      

8 Pendidikan dapat  mempengaruhi pendapatan 

saya dalam berdagang dan untuk 

mengembangkn uaha saya 

     

9 Dengan adanya kualitas pendidikan yang 

baik, saya mampu menjalankan usaha saya 

secara maksimal dan memberikan keuntungan 

yang besar dalam usaha saya 

     

10 Dengan pendidikan saya yang baik, membuat 

saya memiliki pola fikir yang luas dalam 

berdagang dan terus mengembangkan usaha 

saya 

     

Lama Usaha (X4)      

12 Semakin lama saya berdagang, maka semakin 

besar pendapatan atau keuntungan  yang saya 

dapatkan  

     

12 Semakin lama saya berdagang, maka semakin 

banyak pengalaman yang saya dapatkan  

     

13 Semakin lama saya berdagang makan 

semakin banyak cara saya untuk 

     



 

 

mengembangkan usaha saya 

Jam Kerja (X5)      

14 Lamanya jam kerjaan saya dalam sehari dapat 

mempengaruhi pendapatan saya 

     

15 Semakin ramai pembeli yang datang, maka 

saya akan menambah jam kerja saya 

     

16 Saya berusaha menambah jam kerja, agar 

saya memperoleh keuntungan yang besar 

     

Lokasi Usaha (X6)      

17 Lokasi usaha yang strategis dapat 

mempengaruhi pendapatan saya 

     

18 Saya memilih lokasi usaha  yang  ramai orang 

kunjungi, supaya keuntungan yang saya 

peroleh lebih maksimal 

     

19 Apabila lokasi usaha saya kurang ramai orang 

kunjungi, maka saya memilih pindah ke 

lokasi  yang lain 

     

Peningkatan Pendapatan (Y)      

20 Pendapat yang saya peroleh dapat memenuhi 

kebutuhan makanan keluarga saya setiap 

bulannya 

     

21 Pendapatan yang saya peroleh dapat 

memenuhi kebutuhan pakaian keluarga saya 

     

22 Pendapatan yang saya peroleh dapat 

memenuhi kebutuhan tempat tinggal keluarga 

saya setiap bulannya 

     

23 Pendapatan yang saya peroleh dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan keluara saya 

setiap bulannya 

     

24 Pendapatan yang saya peroleh dapat 

menunuhi kebutuhan akses kesehatan  

keluarga saya setiap bulannya 

     

25 Pendapatan yang saya peroleh dapat 

menunuhi kebutuhan akses trasportasi 

keluarga saya setiap bulannya 

     

26 Pendapatan yang saya peroleh bisa untuk      



 

 

digunakan untuk pengembangan usaha saya 

 

 

DATA OLAHAN 

 

UJI VALIDITAS 

 

A. Dana Zakat 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .168 .777
**
 1.000

**
 .888

**
 

Sig. (2-tailed)  .242 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.2 Pearson Correlation .168 1 .418
**
 .168 .568

**
 

Sig. (2-tailed) .242  .003 .242 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.3 Pearson Correlation .777
**
 .418

**
 1 .777

**
 .913

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .003  .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.4 Pearson Correlation 1.000
**
 .168 .777

**
 1 .888

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .242 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .888
**
 .568

**
 .913

**
 .888

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 



 

 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .168 .777
**
 1.000

**
 .888

**
 

Sig. (2-tailed)  .242 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.2 Pearson Correlation .168 1 .418
**
 .168 .568

**
 

Sig. (2-tailed) .242  .003 .242 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.3 Pearson Correlation .777
**
 .418

**
 1 .777

**
 .913

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .003  .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.4 Pearson Correlation 1.000
**
 .168 .777

**
 1 .888

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .242 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .888
**
 .568

**
 .913

**
 .888

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

B. Peran Lembaga Zakat 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 Total 

X2.1 Pearson Correlation 1 .263 .669
**
 .795

**
 

Sig. (2-tailed)  .065 .000 .000 

N 50 50 50 50 

X2.2 Pearson Correlation .263 1 .358
*
 .716

**
 

Sig. (2-tailed) .065  .011 .000 

N 50 50 50 50 

X2.3 Pearson Correlation .669
**
 .358

*
 1 .849

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .011  .000 

N 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .795
**
 .716

**
 .849

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  



 

 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 Total 

X2.1 Pearson Correlation 1 .263 .669
**
 .795

**
 

Sig. (2-tailed)  .065 .000 .000 

N 50 50 50 50 

X2.2 Pearson Correlation .263 1 .358
*
 .716

**
 

Sig. (2-tailed) .065  .011 .000 

N 50 50 50 50 

X2.3 Pearson Correlation .669
**
 .358

*
 1 .849

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .011  .000 

N 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .795
**
 .716

**
 .849

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Pendidikan 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 Total 

X3.1 Pearson Correlation 1 .494
**
 .438

**
 .813

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

N 50 50 50 50 

X3.2 Pearson Correlation .494
**
 1 .483

**
 .812

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 50 50 50 50 

X3.3 Pearson Correlation .438
**
 .483

**
 1 .789

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 

N 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .813
**
 .812

**
 .789

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Lama Usaha 

 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 Total 

X4.1 Pearson Correlation 1 .446
**
 .689

**
 .824

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 

N 50 50 50 50 

X4.2 Pearson Correlation .446
**
 1 .818

**
 .852

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 

N 50 50 50 50 

X4.3 Pearson Correlation .689
**
 .818

**
 1 .951

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .824
**
 .852

**
 .951

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E. Jam Kerja 

 

Correlations 

  X5.1 X5.2 X5.3 Total 

X5.1 Pearson Correlation 1 .736
**
 .783

**
 .906

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 

X5.2 Pearson Correlation .736
**
 1 .810

**
 .930

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 50 50 50 50 

X5.3 Pearson Correlation .783
**
 .810

**
 1 .931

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .906
**
 .930

**
 .931

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Lokasi Usaha 

 

Correlations 

  X6.1 X6.2 X6.3 Total 

X6.1 Pearson Correlation 1 .285
*
 .534

**
 .729

**
 

Sig. (2-tailed)  .045 .000 .000 

N 50 50 50 50 

X6.2 Pearson Correlation .285
*
 1 .616

**
 .782

**
 

Sig. (2-tailed) .045  .000 .000 

N 50 50 50 50 

X6.3 Pearson Correlation .534
**
 .616

**
 1 .900

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .729
**
 .782

**
 .900

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G. Tingkat Pendapatan 

 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Total 

Y.1 Pearson Correlation 1 .653
**
 .653

**
 .510

**
 .410

**
 .831

**
 .000 .741

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .003 .000 1.000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.2 Pearson Correlation .653
**
 1 .653

**
 .846

**
 .410

**
 .831

**
 .000 .804

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .003 .000 1.000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.3 Pearson Correlation .653
**
 .653

**
 1 .846

**
 .790

**
 .831

**
 .333

*
 .934

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .018 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.4 Pearson Correlation .510
**
 .846

**
 .846

**
 1 .669

**
 .704

**
 .161 .867

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .264 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.5 Pearson Correlation .410
**
 .410

**
 .790

**
 .669

**
 1 .544

**
 .593

**
 .807

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .003 .000 .000  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.6 Pearson Correlation .831
**
 .831

**
 .831

**
 .704

**
 .544

**
 1 .178 .899

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .216 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.7 Pearson Correlation .000 .000 .333
*
 .161 .593

**
 .178 1 .416

**
 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .018 .264 .000 .216  .003 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .741
**
 .804

**
 .934

**
 .867

**
 .807

**
 .899

**
 .416

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003  

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .264 .000 
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Y.5 Pearson Correlation .410
**
 .410

**
 .790
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 .669
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 1 .544

**
 .593

**
 .807

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .003 .000 .000  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.6 Pearson Correlation .831
**
 .831

**
 .831

**
 .704

**
 .544

**
 1 .178 .899

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .216 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y.7 Pearson Correlation .000 .000 .333
*
 .161 .593

**
 .178 1 .416

**
 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .018 .264 .000 .216  .003 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Total Pearson Correlation .741
**
 .804

**
 .934

**
 .867

**
 .807

**
 .899

**
 .416
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 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003  

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

 

 

 



 

 

UJI REABILITAS 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.871 7 

 

 

 

 

UJI ASUMSSI KLASIK 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pendapatan 11.16 4.266 50 

Dana Zakat 9.45 2.301 50 

Peran Lembaga Zakat 6.00 1.905 50 

Pendidikan 6.36 2.000 50 

Lama Usaha 6.36 2.170 50 

Jam Kerja 5.21 2.236 50 

Lokasi Usaha 7.83 2.033 50 

 

 



 

 

 

Correlations 

  

Pendapat

an 

Dana 

Zakat 

Peran 

Lembag

a Zakat 

Pendidik

an 

Lama 

Usaha 

Jam 

Kerja 

Lokasi 

Usaha 

Pearson Correlation Pendapatan 1.000 .158 .556 .558 .459 .127 .099 

Dana Zakat .158 1.000 .616 .479 .581 .315 .628 

Peran Lembaga 

Zakat 
.556 .616 1.000 .820 .678 .587 .722 

Pendidikan .558 .479 .820 1.000 .825 .573 .501 

Lama Usaha .459 .581 .678 .825 1.000 .762 .469 

Jam Kerja .127 .315 .587 .573 .762 1.000 .515 

Lokasi Usaha .099 .628 .722 .501 .469 .515 1.000 

Sig. (1-tailed) Pendapatan . .137 .000 .000 .000 .189 .247 

Dana Zakat .137 . .000 .000 .000 .013 .000 

Peran Lembaga 

Zakat 
.000 .000 . .000 .000 .000 .000 

Pendidikan .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

Lama Usaha .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

Jam Kerja .189 .013 .000 .000 .000 . .000 

Lokasi Usaha .247 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N Pendapatan 50 50 50 50 50 50 50 

Dana Zakat 50 50 50 50 50 50 50 

Peran Lembaga 

Zakat 
50 50 50 50 50 50 50 

Pendidikan 50 50 50 50 50 50 50 

Lama Usaha 50 50 50 50 50 50 50 

Jam Kerja 50 50 50 50 50 50 50 

Lokasi Usaha 50 50 50 50 50 50 50 

 

 



 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimen

sion 

Eigenva

lue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Dana 

Zakat 

Peran 

Lembaga 

Zakat Pendidikan 

Lama 

Usaha Jam Kerja 

Lokasi 

Usaha 

1 1 6.757 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .106 7.968 .08 .02 .00 .00 .01 .17 .01 

3 .053 11.302 .12 .00 .04 .07 .01 .20 .02 

4 .039 13.080 .25 .00 .09 .01 .05 .01 .17 

5 .028 15.535 .30 .30 .03 .05 .05 .00 .00 

6 .012 24.070 .06 .13 .41 .07 .07 .11 .75 

7 .005 38.370 .19 .55 .44 .80 .80 .51 .04 

a. Dependent Variable: Pendapatan        

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 5.74 17.22 11.16 3.654 50 

Std. Predicted Value -1.485 1.658 .000 1.000 50 

Standard Error of Predicted 

Value 
.584 1.068 .868 .144 50 

Adjusted Predicted Value 5.52 16.98 11.15 3.658 50 

Residual -5.120 4.707 .000 2.203 50 

Std. Residual -2.178 2.002 .000 .937 50 

Stud. Residual -2.288 2.104 .002 .990 50 

Deleted Residual -5.653 5.197 .011 2.461 50 

Stud. Deleted Residual -2.413 2.195 -.001 1.029 50 

Mahal. Distance 2.047 9.139 5.880 2.137 50 

Cook's Distance .000 .078 .016 .025 50 

Centered Leverage Value .042 .187 .120 .044 50 
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a. Dependent Variable: Pendapatan    
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