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ABSTRAK 
 

Zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem 

perekonomian Islam karena zakat bisa dijadikan sumber dana dalam 

rangka menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat 

Islam secara menyeluruh. Zakat juga mengandung hikmah dan 

manfaat yang besar dan mulia, tidak hanya bagi orang yang berzakat 

(muzakki), dan penerimannya (mustahiq), namun juga bagi 

masyarakat sekitar secara keseluruhan. BAZNAS Bandar Lampung 

dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung menghadirkan program 

zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya 

program Bina Ekonomi Terpadu dan program Microfinance Syariah 

Berbasis Masyarakat (Misykat). Program ini merupakan program 

dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif berbentuk modal 

usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga penerima zakat. 

Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan 

zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim di 

BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang 

Lampung, bagaimana perbandingan pengelolaan zakat dan bagaimana 

pandangan ekonomi Islam. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga muslim, untuk mengetahui 

perbandingan pengelolaan zakat pada kedua lembaga tersebut, dan 

untuk mengetahui menurut pandangan ekonomi Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 

penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan 

data interview, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisa data 

yang digunakan metode perfikir deduktif, dan analisa komparatif. 

Hasil penelitian ini yaitu penerapan pengelolaan zakat 

produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim pada 

BAZNAS Bandar Lampung dilakukan dengan menerapkan program 

Bina Ekonomi Terpadu, sedangkan pada LAZNAS DPU-DT Cabang 

Lampung dilaksanakan melalui Program Microfinance Syari’ah 

Berbasis Masyarakat (Misykat). Persamaannya yaitu memiliki tujuan 

yang sama dalam program pembedayaan zakat, analisa kelayakan atau 

tahap prasurvey sebelum menyalurkan dana, pembinaan setelah 

pencairan dana, dan monitoring atau pengawasan. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pemilihan mustahiq, penggolongan mustahiq, 

pencairan dana, pembelajaran atau pelatihan, dan perbedaan terakhir 

yaitu tentang pendampingan.  
 

Kata kunci:  Zakat produktif, Ekonomi Keluarga Muslim. BAZNAS 

Bandar Lampung, DPU-DT Cabang Bandar Lampung. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

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 

yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut, ada 

baiknya penulis akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian yang 

terdapat dalam judul penelitian ini. Sebab judul merupakan kerangka 

dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian 

yang akan penulis lakukan ini berjudul: “Penerapan Pengelolaan 

Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study di BAZNAS 

Kota Bandar Lampung dan LAZNAS Dompet Peduli Umat Darul 

Tauhid/ DPU-DT Cabang Lampung)”. Adapun beberapa istilah 

yang perlu penulis uraikan dalam judul ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan 

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan.
1
 Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.
2
 Penerapan 

yang maksudnya dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan 

zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim di 

BAZNAS Bandar Lampung dan Laznas Dompet Peduli Umat Darul 

Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung. 

 

2. Pengelolaan Zakat Produktif 

Pengelolaan adalah proses; perbuatan mengelola; proses 

melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
3
 

Sedangkan zakat produktif, kata produktif sendiri secara bahasa 

berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti banyak 

menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan 

barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik, “productivity” 

                                                             
1 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, 

(Surabaya: Arkola, 2005), 30 
2 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Cet. Ke-X, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 1448.  
3 Ibid., 470.  



 

2 
 

daya produksi.
4
 Beriringan dengan kata zakat, produktif berkedudukan 

sebagai kata yang menyifati kata zakat yang memberi arti zakat yang 

dalam pendistribusiannya bersifat produktif. 

Menurut Asnaini, zakat produktif adalah “Pemberian zakat 

yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara 

terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya”.
5
 Zakat produktif 

dapat juga didefinisikan mendistribusikan dana zakat kepada para 

mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, 

yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.
6
 

 

3. Ekonomi Keluarga Muslim 

Ekonomi adalah “Pengetahuan tentang peristiwa dan 

persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan 

(pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam 

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada 

sumber yang terbatas”.
7
 Ekonomi juga dapat diartikan dengan “Ilmu 

yang membicarakan seluk beluk asas produksi, distribusi dan 

penggunaan barang-barang atau prinsip pengelolaan uang dalam 

penggunaanya”.
8
  

Sedangkan keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anak; 

seisi rumah; keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kata keluarga 

sendiri berasal dari bahasa sansekerta yakni “kula” yang berarti famili 

dan “warga” yang berarti anggota. Jadi keluarga adalah anggota 

keluarga yang dalam hal ini terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan 

anak.
9
 Keluarga muslim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keluarga muslim yang tergolong sebagai salah satu dari 8 ashnaf yang 

memiliki hak untuk menerima pendistribusian zakat oleh BAZNAS 

                                                             
4 M. Hawkins Joyce, Kamus Dwi Bahasa, Inggris-Indonesia, Indonesia-

Inggris, (New York: Oxford University Press, 2010), 267. 
5 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Cet. Ke-I, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 64. 
6 Ibid., 134 
7 Ahmad Muhammad Al Asal dan Pathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, 

Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 139-140. 
8 Hasan Sadeli, Ensiklopedi Indonesia jilid IV, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van 

Hoeve, 2010), 2186 
9 Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta: 

Thesia Foundation, tt.), 2 
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Provinsi Lampung dan Laznas Dompet Peduli Umat Darul Tauhid 

(DPU-DT) Cabang Lampung. 

 

4. BAZNAS Kota Bandar Lampung 

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 

ayat 7, Badan Amil Zakat yang biasa disebut BAZNAS adalah 

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam 

undang-undang yang sama yakni pada pasal 3 ayat a dan b dijelaskan 

bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan 

zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk menujudkan 

kesejahteraan masayarakat dan penanggulangan kemiskinan.
10

 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Bandar Lampung yang 

saat ini berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS Kota Bandar Lampung di 

jalan Sekala Bekhak No 1, Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung 

Provinsi Lampung, Tlp/ Fax : +627215600835, email : 

baznaskotabandarlampung.co.id.
11

 Jadi BAZNAS Kota Bandar 

Lampung yang akan dilihat adalah dalam hal mengumpulkan dan 

mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di 

Kota Bandar Lampung. 

 

5. LAZNAS Dompet Peduli Umat Darul Tauhid Cabang 

Lampung 

Yayasan Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid (DPU-DT) 

merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang 

penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, 

Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) serta dana lainnya yang halal dan 

legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan 

pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai 

bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.
12

 

                                                             
10 Baca lebih lanjut dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat. 
11 Lihat dalam https://pid.baznas.go.id/lampung/, diakses 12 Februari 2021. 
12 Webset DPU, “Profil DPU-DT”, tersedia dalam 

http://dpudt.daaruttauhiid.org/profil, diakses tanggal 12 Januari 2020. 

https://pid.baznas.go.id/lampung/
http://dpudt.daaruttauhiid.org/profil
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6. Perspektif Ekonomi Islam 

Perspektif ialah mengandung arti peninjauan atau pandangan 

luas.
13

 Adapun ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan dan aplikasi 

dari petunjuk dan aturan syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam 

memperoleh sumberdaya material agar tercipta kepuasan manusia, 

sehingga memungkinkan manusia menjalankan kewajiban kepada 

Allah SWT. dan masyarakat.
14

 Menurut Chapra, ekonomi Islam 

sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan 

kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-

sumber daya langka yang seirama dengan maqasid (tujuan-tujuan 

syari’ah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan 

ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, 

atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral 

masyarakat.
15

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat penulis 

tegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini 

adalah suatu kajian secara ilmiah berdasarkan pandangan ekonomi 

yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral 

Islam tentang proses perbuatan dalam menerapkan pengelolaan zakat 

secara produktif di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Laznas 

Dompet Peduli Umat Darul Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung demi 

menunjang perekenomian keluarga muslim sebagai mustahiq zakat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan 

merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi 

manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan 

demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi 

dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang 

memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber 

kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang 

                                                             
13 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (Edisi Lengkap), (Surabaya: 

Gitamedia Press, 2006), 371 
14 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), 7 
15 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar, Cet. Ke-3, 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 16 
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berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan 

penderitaan.
16

 

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan 

hanya terpusat pada beberapa gelintir orang saja dalam suatu 

masyarakat, hal ini disebabkan karena kekayaan yang berpusat pada 

segelintir orang akan melahirkan pola kehidupan mewah pada 

sekelompok kecil serta mendorong timbulnya penindasan dan 

penderitaan bagi sekelompok yang lebih besar.  

Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat 

merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat 

muslim. Zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem 

perekonomian Islam karena zakat bisa dijadikan sumber dana dalam 

rangka menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat 

Islam secara menyeluruh. 

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki 

posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi 

ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. 

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun 

ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam 

berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai 

ma’luum minand-din bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis 

adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.
17

 

Zakat merupakan salah satu nilai instrumental dalam 

meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan, karena 

masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, 

shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana tersebut 

merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional 

dengan upaya pemecahan masalah perekonomian dan kepincangan 

sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat 

didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat 

miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial 

yang terprogram dengan baik.
18

 

                                                             
16 Muhammad Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, Cet. 

Ke-III, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 250. 
17 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet. Ke-I, 

(Jakarta: Gema Insani, 2002), 1. 
18 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan 

Ekonomi Umat, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 38. 
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Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar 

dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari 

segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah SWT. untuk diserahkan kepada orang yang berhak 

menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu 

sendiri. Menurut etimologi, yang dimaksud dengan zakat adalah 

sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang 

diwajibkan Allah SWT. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya.
19

 

Islam dibangun atas lima dasar, yaitu syahadat, shalat, zakat, 

puasa dan haji. Diantara lima dasar tersebut adalah zakat, yang 

mempunyai dwi fungsi yaitu fungsi ritual dan fungsi sosial. Zakat 

yang ditunaikan umat Islam, melahirkan kesalehan ritual 

(melaksanakan perintah Allah), juga melahirkan kesalehan sosial, 

yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat mensejahterakan 

masyarakat. 

Zakat memiliki hikmah yang dikatagorikan dalam dua 

dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal.
20

 Dalam kerangaka 

ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT. 

sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah 

sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat 

mempererat hubungannya kepada Allah (hablun min Allah) dan 

hubungan sesama manusia (hablun minannas). Dengan demikian 

pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari 

ibadah zakat. 

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan 

kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan 

kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, 

berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah 

SWT. dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah SWT. 

telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, 

seseorang muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama, karena 

                                                             
19 Qardhawi dalam “Lembaga Keuangan Islam” Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), 293 
20 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 1. 
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masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan  kepada siapa 

harta itu diberikan, jadi berkaitan dengan para penerima zakat.  

Allah SWT. telah menciptakan bumi beserta isinya untuk 

manusia. Ia pulalah yang telah menundukan semua itu agar dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Itulah 

anugerah Allah SWT. untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana 

mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat 

dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat 

sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup 

dengar harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah 

baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal 

memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. 

Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan disalurkan 

dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta 

yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi 

pemiliknya.
21

 Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh 

kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti 

empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa 

dimensi yang kompleks meliputi nilai privat publik, vertikal 

horizontal, serta ukrhrawi duniawi. Nilai-nilai tersebut merupkan 

landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang 

komprehensif bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat 

ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan memberi sumber kekuatan 

yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan 

kembali peradaban Islam.
22

 

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit 

ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang 

seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan 

ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang 

kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat 

yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin.
23

 Kemudian 

pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan 

                                                             
21 Didin Hafidhudin, Harta Berkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema Insani, 

2007), 5. 
22 Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, (Malang: UIN 

Malang, 2007), 1. 
23 Muhammad, Zakat Profesi, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 17. 
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persaudaraan dalam persatuan Islam di dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan 

dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta 

yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. 

Perlu diketahui bahwa zakat tidak dapat dipandang sebagai "jasa baik" 

orang kaya kepada orang miskin atau fakir atau dipandang sebagai 

"hibah", sebab zakat dalam Islam merupakan kewajiban sosial, 

sebagai hak sah bagi mustahiq-nya. Dalam Surat At-Taubah ayat 60 

disebutkan: 

 

 

 

 

 

 

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 

yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

 

Oleh karena itu, zakat sebagai rukun Islam merupakan 

kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan 

diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan 

pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial dalam 

program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat kecil. Sejak tahun 1991 hingga sekarang telah jelas 

dikalangan umat Islam bahwa esensi misi dari kewajiban zakat adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan umat Islam 

terutama golongan fakir miskin.
24

 

Abdurrachman Qadir dalam bukunya yang berjudul “Zakat 

(Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)” menjelaskan bahwa: Salah satu 

cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu 

untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada 

                                                             
24 Munawir Sjadzali, Harmoko, dkk, Zakat dan Pajak, (Jakarta: PT. Bina 

Rena Pariwara, 1991), 249. 
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mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai 

instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku 

ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi 

umumnya.
25

 Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin 

secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanent 

yaitu mengentaskan kemiskinan.
26

 

Dalam kaitan itu, ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu 

pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang 

sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang 

sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.
27

 Selama ini yang 

dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih 

dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat 

dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk 

kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Padahal disisi lain tujuan 

pokok zakat selain memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat 

mengubah mereka para penerima zakat (mustahiq) menjadipembayar 

zakat (muzakki), sehingga pemberdayaan dan pemerataan menjadi 

lebih bermakna.
28

 

Manfaat pendayagunaan zakat merupakan aspek penting 

untuk menentukan cara yang tepat dalam pendayagunaan zakat yang 

telah terkumpul. Tata cara Pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke 

dalam empat kategori, yaitu: 

1. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada 

orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan 

langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang 

diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban 

bencana alam. 

2. Zakat konsumtif kreatif, adalah zakat yang diwujudkan dalam 

bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam 

bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, pembangunan madrasah 

dan pesantren serta sebagainya. 

                                                             
25 Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), Edisi 

Ke-1, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 71. 
26 Ibid., 83-84. 
27 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Edisi Revisi, Cet. IV, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003), 41. 
28 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial), 

Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 268. 



 

10 
 

3. Zakat produktif tradisional, adalah zakat yang diberikan 

dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya dibelikan 

kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan 

sebagainya. 

4. Zakat produktif kreatif, adalah pendayagunaan zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, 

baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun 

membantu atau menambah modal seseorang.
29

 
 

Dengan demikian, pembagian zakat secara konsumtif perlu 

ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Yakni 

pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, 

namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para aghniya 

dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan 

didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada 

para mustahiq, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka 

dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki 

kemampuan ekonomi yang memadai, sehingga perekonomian 

keluarga meningkat dan kesejahteraan keluarga yang menjadi tujuan 

zakat dapat terlaksana. 

Ekonomi keluarga dapat di katakan juga sebagai kumpulan 

norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang 

dapat membantu perekonomian rumah tangga. Norma-norma itu 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para 

anggota rumah tangga perekonomian ini bertujuan menciptakan 

kehidupan sejahtera di dunia keberuntungan mendapatkan ridho Allah 

SWT di akhirat.
30

 Ekonomi keluarga juga dapat diartikan sebagai 

kegiatan dan upaya masyarakat untuk memeuhi kebutuhan dasar 

hidupnya (Basic Needs) yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan 

pendidikan.
31

 

                                                             
29 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet. Ke-

3, (Jakarta: UI-Press, 2004), 62-63, lihat juga dalam M. Arief Mufraini, Akuntansi dan 
Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Cet. 

Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2006), 147. 
30 Muhammad Syafi’i Antonio, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Cet. Ke-6, 

(Jakarta: Buku Andalan, 2008), 48. 
31 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, Cet. Ke-

2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 69 
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Adanya permasalahan dalam rumah tangga sekitar ekonomi 

tidak dapat dihindari bahwa ekonomi merupakan faktor terpenting 

dalam kehidupan, karena ekonomi merupakan suatu tonggak tegaknya 

sebuah keluarga, walaupun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi 

apabila tidak ada faktor pendukung tentang ekonomi atau keuangan 

maka timbulah suatu masalah. Dengan demikian sangatlah penting 

ekonomi bagi kelangsungan hidup seseorang. 

Yusuf Qardawi,
32

 mengemukakan tentang standar kecukupan 

dan kemandirian keluarga muslim, yaitu: 

a. Cukup makan yang memenuh nilai standar gizi. 

b. Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, 

membersihkan badan, bersuci dan sebagainya. 

c. Cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutupi 

aurat menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin, serta 

agar bisa tampil lebih banyak, termasuk perlu emilki pakaian 

yang bagus untuk menghadiri peristiwa tertentu, serta pakaian 

untuk sholat jumat dan sholat hari raya. 

d. Cukup papan, yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak 

huni, luas dan lapag terhindar dari kondisi alam, serta 

merdeka yaitu penghuni rumah tidak terlihat oleh orang lewat 

e. Cukup uang untuk keperluan hidup berumah tangga. 

f. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala 

perlengkapannya. 

g. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit. 

h. Tabungan haji dan umrah. 

 

Kemudian menurut Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh 

Cahyadi Takariawan mengatakan bahwa: dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pokok, Islam menghendaki agar setiap rumah 

tangga muslim mampu mencapai kondisi standar kecukupan ekonomi 

dalam berumah tangganya yaitu cukup sandang, pangan, papan, dan 

segala kebutuhan tanpa berlebihan.
33

 

                                                             
32 Richard G. Lipsey dkk, Ilmu Ekonomi, Cet. Ke-4, (Jakarta: Bina Aksara, 

2006), 103. 
33 Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam, (Solo: 

Intermedia, 2001), 103. 
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Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam 

konsep Yusuf Qardawi dan Imam Nawawi bahwa standar kecukupan 

dan kemandirian keluarga muslim ditandai dengan terpenuhinya 

kebutuhan hidup seperi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan untuk 

pendidikan, dan dilarang untuk berlebih-lebihan dalam pemenuhan 

kebutuhan. 

Namun demikian, menurut hemat penulis, standar kecukupan 

ekonomi bagi sebuah keluarga adalah kesejahteraan keluarga itu 

sendiri. Hal ini disebabkan karena sebuah keluarga terlihat cukup 

secara ekonomi apabila keluarga tersebut telah hidup sejahtera. 

Dikatakan sejahtera apabila seluruh hidup baik jasmani maupun 

rohani dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup dari masing-masing 

keluarga itu sendiri. 

Untuk mengukur kesejahteraan keluarga, BKKBN (Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) sejak tahun 1994 

memperkenalkan kategorisasi baku yang didasarkan pada kondisi fisik 

maupun nonfisik dari suatu entitas keluarga. Ada lima kategori 

keluarga sejahtera (KS) menurut BKKBN, yaitu KS tahap Pra 

Sejahtera, KS Tahap I, KS tahap II, KS tahap III, dan KS tahap III 

plus. Pengkategorian tersebut didasarkan pada indikator- indikator 

yang disusun secara hierarkis. Hierarki kategori kesejahteraan 

keluarga tersebut merupakan terjemahan dari tahapan pembentukan 

keluarga sejahtera. 

Berdasarkan hal tersebut, maka demi meningkatkan 

perekonomian keluarga, khususnya keluarga muslim sebagai mustahiq 

zakat, maka pemberdayaan zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan 

dipertimbangkan kembali secara proporsional, hal ini disebabkan 

karena untuk mencapai tujuan zakat maka pemberdayaan zakat secara 

produktif lebih bermanfaat dibandingkan pemberdayaan zakat secara 

konsumtif. Dan al-Qur’an sendiri tidak memberikan batasan dalam 

pemberdayaan zakat, hanya saja al-Qur’an memberikan batasan akan 

siapa saja yang berhak mendapatkan harta zakat seperti yang 

dijelaskan dalam Qs. at-Taubah ayat 60 yang telah disebutkan di atas. 

Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam 

memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang 

diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada 
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masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil 

dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan 

efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen 

pengelolaannya.
34

 

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila 

dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, karena 

sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, 

pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak 

memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, 

memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut 

benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut 

memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan Zakat yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 bahwa organisasi yang berhak mengelola Zakat terbagi 

menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang 

disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Organisasi yang 

dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat 

(LAZ).
35

 Atas dasar hal tersebut maka Badan Amil Zakat atau 

Lembaga Amil Zakat berusaha secara serius dalam mengoptimalkan 

pendistribusian dana Zakat secara produktif demi meningkatkan 

pendapatan para mustahiq. 

Badan Amil Zakat di Provinsi Lampung yang melakukan 

usaha pemberdayaan Zakat salah satunya adalah Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dan Lembaga Amil 

Zakat Nasional (LAZNAS) Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid 

Cabang Lampung. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Bandar Lampung sengaja memfokuskan pola distribusi dana Zakat, 

Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang dihimpun melalui berbagai program 

pemberdayaan ekonomi konsumtif dan produktif. Program itu sengaja 

didesain bagi masyarakat kurang mampu yang termasuk mustahiq 

(Penerima Zakat). 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lampung 

adalah Lembaga swadaya masyarakat yang menangani dan mengelola 

                                                             
34 Ibid., 270. 
35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 dan 7. 



 

14 
 

dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Lampung mendistribusikan sebagian dana zakat 

untuk para mustahiq secara konsumtif dan juga mengalokasikan 

sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Menurut hasil data 

prasurvey, dana zakat produktif disalurkan kepada mustahiq yang 

membutuhkan untuk keperluan bantuan tambahan modal usaha 

perdagangan.
36

 

Selain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar 

Lampung, salah satu lembaga yang mendistribusikan sebagian dana 

zakat secara produktif adalah Lembaga Amil Nasional (LAZNAS) 

Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid Cabang Lampung. LAZ 

Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid adalah sebuah lembaga 

swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, 

infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan 

menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan 

komunitas dan pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif sebagai 

program unggulan.
37

 

Program pemberdayaan ekonomi adalah program unggulan 

Lembaga Amil Nasional (LAZNAS) Dompet Peduli Ummat Daarul 

Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung dalam bentuk pemberdayaan 

ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan 

berkesinambungan. Dalam program ini, anggota akan mendapatkan 

pembiayaan dana bergulir, keterampilan berusaha, pembinaan mental 

dan karakter, hingga mereka menjadi mandiri. Dan berdasarkan hasil 

data prasurvey, diperoleh suatu data bahwa dana zakat produktif 

diberikan kepada kelompok-kelompok mustahiq, di mana kelompok 

tersebut di berikan modal tambahan, dibimbing (pelatihan) dan di 

awasi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
38

 

Program ini memberikan dana bergulir kepada masyarakat 

miskin dalam bentuk modal atau pembiayaan, dimana modal ini 

diberikan untuk kepentingan produktif bukan untuk kepentingan 

konsumtif. Sehingga dengan bantuan modal, pelatihan dan 

pendampingan yang diberikan LAZNAS Dompet Peduli Ummat 

                                                             
36 Data Prasurver pada Tanggal 21 November 2019. 
37 Brosur LAZNAS DPU-DT, Dokumentasi, Dicatat tanggal 23 November 

2019. 
38 Data Prasurvey pada tanggal 21 November 2019. 
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Daarul Tauhid (DPU-DT) kepada Mustahiq akan berperan sebagai 

pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada 

kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan 

dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan 

ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan 

atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Sehingga dengan 

dana zakat tersebut, para mustahiq (khususnya fakir miskin) akan 

mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, 

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan 

penghasilannya untuk menabung. 

LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung tidak hanya 

mendistribusikan dana zakat produktif begitu saja melainkan mereka 

mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana 

zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima 

zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Oleh 

karena itu pemberian modal serta pendampingan dan pelatihan 

keterampilan bagi masyarakat miskin sangatlah penting agar program 

ini tidak semata pemberian pinjaman modal usaha, namun yang lebih 

penting adalah adanya pelatihan dan pendampingan yang intensif, 

sistematis dan berkesinambungan kepada para mustahiq sehingga 

kualitas insani meningkat baik dalam hal agama, wirausaha, 

pemasaran,  keorganisasian dan perubahan karakter. 

Melihat kondisi sosio-kultural Provinsi Lampung, maka 

kedudukan BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS Dompet 

Peduli Ummat Daarul Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung menjadi 

sangat penting sebagai mediator antara nilai kepentingan muzakki dan 

mustahiq dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga 

harapan ke depan, zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola 

dan didistribusikan secara lebih baik. Zakat tidak hanya diberikan 

dalam bentuk konsumtif, melainkan dengan pemahaman yang lebih 

maju dan perkembangan masa kini. Zakat dapat dikembangkan dalam 

bentuk pemberian investasi (produktif), sehingga pada akhirnya misi 

utama zakat untuk mewujudkan pemerataan dapat terwujud. 

Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Bandar Lampung dan LAZNAS Dompet Peduli Ummat Daarul 

Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung dari hasil interview, maka dapat 
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penulis analisa bahwa keberhasilan dua lembaga zakat ini yaitu 

keberhasilan dalam memberikan bantuan tambahan modal untuk 

meningkatkan produktivitas, keberhasilan dalam mengoptimalkan 

potensi mustahiq menuju kemandirian, membantu mustahiq dalam 

meningkatkan pendapatan ekonomi tumah tangga guna memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, dan membudayakan pola hidup hemat 

dan menabung, serta meningkatkan akses jaringan mustahiq.
39

 

Alasan penelitian ini yaitu bahwa zakat dapat dipandang 

sebagai sumber dana potensial yang seharusnya dikelola sebagai asset 

dan investasi sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

sehingga dalam pendistribusian dana zakat, Badan Amil Zakat harus 

lebih optimal dalam melakukan pengelolaan dana zakat dengan tujuan 

agar mampu meningkatkan produktivitas sosial ekonomi masyarakat. 

Hal inilah yang dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung dan 

LAZNAS Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid (DPU-DT) Cabang 

Lampung. Hal yang menarik dari kedua lembaga amil zakat ini yaitu 

bahwa kedua lembaga tersebut tidak hanya mendistribusikan dana 

zakat secara konsumtif, tetapi secara produktif melalui berbagai 

program, dan dari data pra penelitian sebelumnya diperoleh sebuah 

data bahwa program tersebut telah berjalan hampir 10 tahun. Oleh 

sebab itu peneliti memilih kedua lembaga tersebut untuk menjadi 

obyek penelitian ini. 

Berdasarkan gambaran BAZNAS Kota Bandar Lampung dan 

LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung beserta program-program yang 

ada di dalamnya serta berbagai permasalahan mengenai zakat yang 

muncul baik permasalahan intern maupun ekstern akan memberikan 

dampak tersendiri dalam hal penyaluran dana zakat yang optimal, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut 

dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul: 

“Penerapan Pengelolaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan 

Ekonomi Keluarga Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Study di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS Dompet 

Peduli Umat Darul Tauhid/ DPU-DT Cabang Lampung)”. 

                                                             
39 Analisa penulis dari hasil interview dengan bapak Maimun, Seksi 

Pemberdayaan Zakat BAZDA Provinsi Lampung, dan Joni Susanto, Bagian 

Pemberdayaan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung. 
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C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka 

penulis mengfokuskan penelitian ini pada pengelolaan zakat produktif 

untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim di BAZNAS Kota 

Bandar Lampung dan LAZNAS Dompet Peduli Umat Darul Tauhid/ 

DPU-DT Cabang Lampung, dan ekonomi keluarga muslim 

difokuskan pada ekonomi keluarga mustahiq zakat yang pada 

golongan fakir dan miskin yang merupakan bagian dari 8 golongan 

yang wajib menerima zakat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga muslim di BAZNAS Kota Bandar 

Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung? 

2. Bagaimana perbandingan pengelolaan zakat pada BAZNAS 

dan LAZNAS untuk meningkatkan ekonomi keluarga 

muslim? 

3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pengelolaan 

zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga 

muslim di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS 

DPU-DT Cabang Lampung?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga muslim di BAZNAS Kota 

Bandar Lampung dan LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung. 

2. Untuk mengetahui perbandingan pengelolaan zakat pada 

BAZNAS dan LAZNAS untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga muslim. 

3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang 

pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi 

keluarga muslim di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan 

LAZNAS DPU-DT Cabang Lampung 
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F. Signifikasi Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

kegunaan, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya, 

yaitu: 

1. Secara teoritis; penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi 

akademis dari teori yang ada, terutama ilmu Ekonomi Islam 

pada umumnya dan khususnya bagi pihak Lembaga Amil 

Zakat yang professional dalam mengelola zakat yang berbasis 

produktif guna memberikan nilai manfaat yang lebih 

dibandingkan zakat secara konsumtif. 

2. Secara praktis; hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi pihak Lembaga Amil Zakat 

dalam mengembangkan pengelolaan zakat secara produktif 

demi meningkatkan perekonomian keluarga mustahiq, dan 

menjadi bahan perbandingan untuk mengambil keputusan dan 

langkah-langkah dalam melaksanakan pendistribusian zakat 

produktif bagi mustahiq. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Demi menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang 

sama, maka peneliti melihat kembali penelitian-penelitian sebelumnya 

yang menjadi rujukan dan referensi bahan penelitian ini. Penelitian-

penelitian yang dimaksud yaitu sebagai berikut: 

1. Karya Ilmiah buku oleh Asnaini yang berjudul: "Zakat 

Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam" menjelaskan 

tentang pendistribusian Zakat boleh dilakukan dengan dua 

cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan 

yang kuat Zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak 

memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan 

lebih baik produktif, tapi di bawah pengawasan. Zakat 

produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at, 

bahkan sesuai dengan prinsip disyari’atkannya Zakat dan 

sesuai dengan tiang dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta 

nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan 
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pinjaman, sesuai dengan keadaan dan pendistribusian dana 

Zakat.
40

 

2. Karya ilmiah jurnal oleh Nasrullah, yang berjudul “Regulasi 

Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal 

Kabupaten Aceh Utara)”. Menurut hasil dampak dari 

penerapan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh 

Utara merupakan sebagai penunjang kemakmuran masyarakat 

Utara telah memberikan hasil yang siginifikan, diantaranya 

adalah dengan memberdayakan masyarakat dari ekonomi 

lemah, dapat memotivasi usaha yang telah ada agar 

berkembang, dapat menggairahkan masyarakat dalam 

berusaha dengan baik dan maksimal, serta dapat menghasilkan 

finansial bagi terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat 

miskin.
41

 

3. Karya ilmiah jurnal oleh Ahmad Thoharul Anwar, yang 

berjudul “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi 

Umat”, jurnal Ziswaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018. Menurut hasil 

penelitiannya bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan 

ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus 

dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk 

membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna 

menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga 

pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan 

taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu’afa bisa 

diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus 

menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq 

menjadi muzakki. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, 

yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan 

pengawasan.
42

 

                                                             
40 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet. Ke-I, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 134. 
41 Nasrullah, “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai 

Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh 

Utara)”, Jurnal Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9, No. 1, (Juni, 

2015). 
42 Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi 

Umat”, jurnal Ziswaf, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018). 
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4. Karya ilmiah jurnal oleh Sintha D.W. dan Achma Hendra S, 

yang berjudul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif 

Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima 

Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat, 

Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para 

muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan 

pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat 

dan senyum lestari. Dalam program senyum mandiri 

menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada 

mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Berdasarkan 

hasil Uji Paired T-test dapat diketahui bahwa modal, omzet 

usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara 

signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan 

modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat.
43

 

5. Karya Ilmiah Jurnal oleh Tika Widiastuti dan Suherman 

Rosyidi, berjudul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif 

Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Mustahiq”. Menurut hasil penelitiannya bahwa optimalisasi 

pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU dengan cara 

memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha 

mustahiq yang memiliki usaha dan keterampilan namun 

keterbatasan modal berdasarkan survei lapangan. 

Pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU disalurkan 

melalui tujuh program unggulan, salah satu programnya yang 

memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya 

adalah program PROSPEK. Melalui program ini PKPU telah 

mengoptimalkan dana zakat produktif dengan 

memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.
44

 

 

                                                             
43 Sintha D.W. dan Achma Hendra S, yang berjudul “Analisis Peranan Dana 

Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) 

(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, Diponegoro Journal Of Economics, 

Volume 3, Nomor 1, (2014). 
44 Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat 

Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, Jurnal 

JEBIS, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni: 2015) 
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Kedudukan penelitian yang peneliti lakukan merupakan 

pengembangan dari riset yang sebelumnya, tentang penelitian zakat. 

Oleh karena itu kajian penelitian yang relevan dijadikan bahan 

rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih baik. Penelitian 

tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

ini. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, sebagai bahan 

perbandingan yang sudah teruji keshahihannya, maka peneliti lebih 

menitik beratkan pada kajian pendistribusian zakat produktif yang 

didistribusikan untuk meningkatkan ekonomi keluarga mustahiq di 

BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS Dompet Peduli 

Ummat Daarul Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung. Maksud kajian 

penelitian ini yaitu menganalisa tentang penerapan pengelolaan dana 

zakat produktif di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS 

DPU-DT Cabang Lampung, sehingga dana zakat yang pada awalnya 

didistribusikan bagi kebutuhan konsumtif mustahiq menjadi lebih 

efektif dan bermakna bagi mustahiq apabila diberikan secara produktif 

sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga mustahiq itu sendiri. 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat 

menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan masalah dalam 

perekonomian masyarakat di Kota Bandar Lampung melalui zakat 

produktif. 

 

H. Metode Penelitian 

Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara 

untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara 

seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri 

merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 

untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran.
45

 Sedangkan menurut Kartini Kartono, metode penelitian 

dapat diartikan sebagai: “Cara-cara berfikir dan berbuat yang 

dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan 

untuk mencapai tujuan penelitian”.
46

  

                                                             
45 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-7, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24. 
46 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7, 

(Bandung: Mandar Maju, 1996), 20. 
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami 

bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan 

penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Untuk mencapai 

pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu 

mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penilitian ini termasuk dalam penelitian 

lapangan (field research). Menurut Kartini Kartono, penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan 

dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
47

 Dimana penelitian ini 

dilakukan pada BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS 

Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung, 

dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pengelolaan zakat produktif 

untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim. 

Selain menggunakan penelitian lapangan (field research), 

jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan 

data dan informasi dengan bantuan refrensi buku-buku, majalah, 

jurnal yang terdapat di ruang perpustakaan.
48

 Jadi yang dimaksud 

dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengadakan 

penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari 

berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

yaitu khususnya tentang pengelolaan zakat produktif untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga muslim. 

Adapun dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis. Metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu 

objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-

ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

                                                             
47 Ibid., 32. 
48 Ibid., 33. 



 

23 
 

tertentu”.
49

 Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang 

pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga 

muslim menurut pandangan ekonomi Islam sehingga akan diperoleh 

gambaran umum yang komprehensif tentang hal tersebut. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan 

melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum 

dari pola pemikiran objek tersebut dan kemudian pada akhir 

pembahasan dilakukan suatu analisis kritis terhadap pemikiran objek 

tersebut. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data di peroleh.
50

 

Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka 

teoritis tertentu.
51

 Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian 

ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu: 

Sumber data primer adalah data-data yang yang di peroleh 

langsung dari sumber pertama.
52

 Dengan demikian, maka data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama 

berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk 

di ambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini 

adalah pegawai yang ikut serta dalam pengelolaan zakat di BAZNAS 

Kota Bandar Lampung dan LAZNAS Dompet Peduli Umat Darul 

Tauhid/ DPU-DT Cabang Lampung yang memiliki keterkaitan dengan 

kajian penelitian ini.  

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari 

tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau 

lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di 

usahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, misalnya data yang 

berasal dari biro statistik, buku, jurnal-jurnal, majalah, koran, dan 
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sebagainya.
53

 Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

berkenaan dengan zakat produktif seperti buku-buku yang relevan 

dengan pembahasan zakat, serta sumber yang lain berupa hasil laporan 

penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang di bahas 

sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer. Data 

tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang 

dapat dibagi atas sumber buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, dan dokumen resmi.
54

 

 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
55

 Menurut Nana Sudjana, populasi adalah “Sumber 

data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, 

gejala atau obyek”.
56

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan 

menjadi fokus penelitian. Populasi yang di maksud dalam penelitian 

ini adalah pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berjumlah 10 

pegawai dan 21 mustahiq zakat produktif, dan LAZNAS Dompet 

Peduli Umat Darul Tauhid/ DPU-DT Cabang Lampung berjumlah 6 

pegawai dan 9 mustahiq zakat produktif, sehingga jumlah keseluruhan 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 46 orang.
57

 

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam 

penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna 

menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam 
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melaksanakan penelitian. Sebagaimana Suharsimi Arikunto yang 

mengatakan bahwa sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti”.
58

 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah dipilih 

untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari 

populasi yang sifat-sifat akan diukur dan mewakili populasi yang ada. 

Penentuan besarnya sampel merujuk pada pendapat Suharsimi 

Arikunto bahwa: “Untuk sekedar ancer-ancer, maka bila subyeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya 

lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.
59

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka karena jumlah 

populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang yaitu berjumlah 

46 orang yang terdiri dari pengelola zakat di BAZNAS Kota Bandar 

Lampung dan LAZNAS Dompet Peduli Umat Darul Tauhid/ DPU-DT 

Cabang Lampung sekaligus mustahiq zakat produktif yang 

mendapatkan dana zakat produktif, maka penulis akan mengambil 

keseluruhan populasi yang ada untuk sampel dalam penelitian ini, 

sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 46 

orang. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama dan 

instrument penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, 

sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan 

lapangan dan rekaman tape recorder.
60

 Karena penelitian ini adalah 

deskriptif, data yang diperlukan adalah data primer. Selain itu, 

diperlukan data sekunder sebagai data pendukung penelitian. 

Pengumpulan data yang berasal dari sumbernya penulis 

menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan. Metode 

kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 
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bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.
61

 

Dalam penelitian perpustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, 

menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik 

berupa al-Qur’an, Al-hadis, buku-buku karangan para tokoh. 

Adapun pengumpulan data penelitian lapangan ini penulis 

menggunakan metode metode interview, metode observasi, dan 

metode dokumentasi, yaitu sebagai berikut : 

a. Metode Interview 

Menurut Margono, metode interview merupakan alat 

pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
62

 Sedangkan menurut 

Mardalis, interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan kepada si peneliti.
63

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelaslah bahwa interview 

adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 

jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. 

Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya 

penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview 

untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini 

ditunjukkan kepada para pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung 

dan LAZNAS Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid (DPU-DT) 

Cabang Lampung, dan dipergunakan untuk memperoleh data tentang 

pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga 

muslim. 

 

b. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika 

hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang 

diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia 

(penglihata dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala 
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yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di 

analisis.
64

 Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode 

observasi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.
65

  

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: Observasi 

partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematik dan 

observasi non sistematik; dan observasi eksperimen dan observasi non 

eksperimen”.
66

 Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti turut ambil 

bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan 

(disebut observees). Metode observasi ini adalah metode sekunder 

yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara 

langsung fenomena pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga muslim oleh para pengurus BAZNAS Kota Bandar 

Lampung dan LAZNAS Dompet Peduli Ummat Daarul Tauhid (DPU-

DT) Cabang Lampung.  

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang 

berbentuk tulisan,
67

 atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu 

yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan 

sebagainya”,
68

 yang ada hubunganya dengan tema penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program kelembagaan, seperti pengumpulan zakat, 

pendisribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan data-data tentang 

sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan 

dengan pokok penelitian.  

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah dokomen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan 
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dimliki oleh pihak lembaga itu sendiri, baik data dokumentasi secara 

tertulis langsung maupun secara online. 
 

5. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

Metode pengelolaan data pada penelitian ini, mengunakan 

beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali, yaitu 

memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan dan kejelasan makna, dan data-data yang diperoleh juga 

harus merupakan data yang di utamakan agar data yang diperlukan 

lengkap dan akurat. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan 

dalam hal ini adalah mengecek keterwakilan dan kelengkapan para 

informan. 

Selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu menyusun dan 

mensistematisasi-kan data yang yang telah diperoleh ke dalam pola-

pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitanya 

dengan pelitian yang dilakukan.
69

 Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam hal ini dengan cara mengkelasifikasika jawaban para 

informan agar mudah untuk dibaca dan dimengerti sebab jawaban 

para informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. 

Langka berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang 

berasal dari jawaban para informan ini terkumpulkan dan tersusun 

secara sitematis, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kembali agar 

kebenaran data tersebut diakui. Adapun langka-langka yang dilakukan 

dalam hal ini adalah dengan cara memberikan kembali data hasil 

wawancara kepada para informan untuk diperiksa kebenaranya.  

Tahapan selanjutnya adalah analisa, yaitu upaya bekerja 

dengan mempelajari dan memila-mila data menjadi satuan yang dapat 

dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.
70

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data 

dengan cara mengambarkan keadaan atau status fenomena dengan 

kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut katagori untuk 

memperoleh kesimpulan.
71
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Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu 

adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi 

yang berkaiatan dengan objek penelitian. Sebagai  langkah penutup 

adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan 

itu merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dari pengambilan 

kesimpulan ini akhirnya akan segera  terjawab pertanyaan yang ada 

dalam  rumusan masalan didalam latar belakang masalah. 

Selanjutnya menggunakan analisa komparatif. Analisa 

komparatif yaitu: “suatu metode yang membandingkan dua (atau 

lebih) tokoh atau aliran, yang menelaah kesamaan atau perbedaan 

mereka mengenai hakekat manusia, dunia, jiwa, politik,…
72

 Dengan 

cara membandingkan pengelolaan zakat produktif untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga muslim pada lembaga zakat yang 

berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan 

menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen 

dalam kedua pendapat tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-

kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang 

terdapat dalam pokok permasalahan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Rencana pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan kajian 

bab I pendahuluan. Pada bagian ini akan dijabarkan terkait dengan 

penegasan judul yang menguraikan beberapa kalimat yang terdapat 

dalam judul, kemudian dilanjutkan dengan kajian latar belakang 

masalah yang melandasi adanya permasalahan dalam penelitian 

skripsi ini, dilanjutkan dengan fokus penelitian, rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian, dan signifikasi 

atau manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang memiliki 

relevansi dengan skripsi ini, kemudian metode penelitian sebagai 

langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan skripsi 

ini, dan pada bagian akhir bab ini ditutup dengan menyajikan 

sistematika pembahasan skripsi dari awal kajian sampai dengan akhir 

penelitian skripsi ini.  

Bagian bab II menguraikan kerangka teoritis terkait dengan 

kajian yang dilakukan dalam skripsi ini, kajian diawal dengan teori 
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zakat produktif yang di dalam memuat pengertian zakat produktif, 

hukum zakat produktif, pendapat ulama tentang zakat produktif, 8 

ashnaf atau mustahiq zakat, dan model-model pendayagunaan zakat. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teori ekonomi keluarga 

muslim, yang memuat pengertian ekonomi keluarga muslim, landasan 

ekonomi keluarga muslim, sistem ekonomi keluarga muslim dan 

kemudian ditutup dengan standar kecukupan ekonomi keluarga 

muslim.  

Bab III merupakan deskripsi data lapangan penelitian dalam 

skripsi sekaligus kajian pokok dalam pembahasan skripsi ini, meliputi 

gambaran BAZNAS Kota Bandar Lampung yang terdiri dari sejarah 

berdirinya, visi, misi dan rujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung, 

struktur organisasi kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung, 

dan kemudian ditutup dengan penerapan pengelolaan zakat produktif 

untuk meningkatkan ekonomi keluarga muslim di BAZNAS Kota 

Bandar Lampung. Poin selanjutnya sama seperti poin sebelumnya 

dalam bab ini, yaitu membahas tentang LAZNAS DPU-DT Cabang 

Lampung, terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi LAZNAS 

DPU-DT Cabang Lampung, struktur organisasi kepengurusan, dan 

ditutup dengan penerapan pengelolaan zakat produktif untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga muslim di LAZNAS DPU-DT 

Cabang Lampung. 

Bab IV merupakan kajian analisa penulis yang memadukan 

antara data lapangan dari hasil interview, dokumentasi dan observasi 

yang kemudian dipadukan dengan data teori pada bab sebelumnya. 

Pada Bab ini berisi tentang analisa pengelolaan zakat produktif untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga muslim di kedua lembaga yang 

menjadi lokasi penelitian, kemudian membandingkan pengelolaan 

zakat pada kedua lembaga tersebt, dan terakhir mengkacamatai 

dengan menggunakan pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan 

zakat produktif di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan LAZNAS 

DPU-DT Cabang Lampung. 

Pada bagian akhir penyajian hasil penelitian skripsi ini ini 

ditutup dengan bab V yang memuat kesimpulan hasil penelitian 

skripsi ini dan beberapa rekomendasi secara praktis untuk stake 

holders maupun penelitian lebih lanjut. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Zakat Produktif 

1. Pengertian Zakat Produktif 

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan 

juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian 

pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai 

salah satu rukun Islam yang lima, yaitu Shahadat, Shalat, Zakat, 

Puasa, dan Haji. Melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu 

telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, 

dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.
1
 

Zakat mulai disyari‟atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 

Hijriah di Madinah,
2
 sesudah pada bulan Ramadhannya diwajibkan 

zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian 

diwajibkan zakat mal atau kekayaan.
3
 Zakat diwajibkan atas orang 

Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah 

minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari  itu 

kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib 

mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishab-nya (dimiliki cukup 

dalam waktu setahun).
4
 

Zakat menurut asal kata berasal dari kata “zakata” berarti 

berkah, bersih, baik dan meningkat.
5
 Sedangkan secara bahasa, berarti 

nama‟ (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan), dan 

berarti juga tazkiyah (mensucikan).
6
 Penjelasan makna secara harfiah 

tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses 
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pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban 

membayar zakat.
7
 

Perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan 

berkembang, serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan 

harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh 

berkembang, bertambah karena suci, berkah (membawa keberkahan 

terhadap hartanya) dan membawa kebaikan hidup bagi yang punya 

harta. 

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau syara‟ yaitu 

memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya 

dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita liat pula zakat menurut istilah 

agama Islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang 

berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.
8
 

Meskipun para ulama di dalam menafsirkannya berbeda-beda akan 

tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian 

harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-

aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur‟an, sebagai pembersih serta 

penghapus kesalahan-kesalahan manusia.
9
 

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 38 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan 

oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim 

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya.
10

 

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat 

sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan 

menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam 

penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan 

untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan 

                                                 
7 Fazlur Rahman, Economic Doktrines of Islam, Terj Suroyo Nastangin 

“Doktrin Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2006), 235. 
8 Didin Hafidhuddin,Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet. Ke-I, 

(Jakarta: Gema Insani, 2002), 7. 
9 Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Cet. Ke-I, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1994), 73. 
10 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI 

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2), lihat juga 
penjelasannya dalam Saifudin Zuhri, Zakat Kontekstual, Cet. Ke-I, (Semarang: CV. 

Bima Sejati, 2000), 81 
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mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan 

pahalanya.
11

 Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan 

tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan 

tidak punya.
12

 

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan 

zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat 

berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat 

mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan 

pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang 

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah 

ditentukan dalam al-Qur‟an, serta untuk memenuhi tuntutan politik 

bagi keuangan Islam.
13

 

Zakat menurut istilah ekonomi Islam merupakan tindakan 

pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak 

punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. 

Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang 

bersifat ekonomis; umpamanya seseorang yang menerima zakat bisa 

mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan 

demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada 

Allah SWT., bisa mempunyai arti ekonomi.
14

 

Adapun pengertian zakat produktif, kata produktif sendiri 

secara bahasa berasal dari bahasa inggris “productive” yang berarti 

banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak 

menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik, 

“productivity” daya produksi.
15

 Beriringan dengan kata zakat, 

produktif berkedudukan sebagai kata yang menyifati kata zakat yang 

memberi arti zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif. 

Abdurrachman Qadir mengatakan bahwa “Zakat produktif 

yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk 

menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh 

                                                 
11 Muhammad Ridwan dan Mas‟ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen 

Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 33-34. 
12 Ibid., 42. 
13 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, Cet. Ke-

I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 7. 
14 Muhammad Ridwan dan Mas‟ud, Zakat dan Kemiskinan…, 42-43. 
15 M. Hawkins Joyce, Kamus Dwi Bahasa, Inggris-Indonesia, Indonesia-

Inggris, (New York: Oxford University Press, 2000), 267. 
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kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq”.
16

 

Dawam Rahardjo dalam bukunya “Islam dan Transformasi Sosial 

Ekonomi” mengatakan bahwa zakat produktif adalah dana zakat 

diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk 

digunakan sebagai modal kerja.
17

 

Secara istilah, Asnaini menjelaskan bahwa zakat produktif 

adalah “Pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya 

menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang 

diterimanya”.
18

 Adapun definisi zakat produktif adalah 

mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara 

produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan 

mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya sepanjang hayat.
19

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa 

zakat produktif bersifat pengembangan ekonomi mustahiq, yakni dana 

zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau 

dimanfaatkan secara langsung, akan tetapi dikembangkan dan 

digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha 

tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus atau 

dapat meningkatkan perekonomian keluarga. 

 

2. Hukum Zakat Produktif 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah 

satu unsur pokok tegaknya syari‟at Islam. Tegaknya syari‟at Islam di 

muka bumi ini dibuktikan dengan salah satunya adalah 

dilaksanakannya perintah Zakat oleh umat Islam. Zakat adalah wajib 

(fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib sebagaimana 

shalat, haji dan puasa yang telah diatur tata caranya secara rinci 

berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah, sekaligus merupakan amal sosial 

                                                 
16 Abdurrachman Qadir, Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial), Edisi Ke-1, 

Cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 165. 
17 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: 

Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 45. 
18 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Cet. Ke-I, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008),  64. 
19 Ibid., 134 
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kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai 

dengan perkembangan umat manusia.
20

 

Al-Qur‟an tidak menyebutkan secara tegas tentang cara 

penyaluran zakat, apakah zakat disalurkan secara produktif ataukah 

secara konsumtif. Ketentuan pengaturan pembagian zakat yang telah 

ditentukan yaitu: 

 

 

 

 

 
 

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.21 

 

Allah SWT. telah menentukan siapa-siapa saja golongan yang 

berhak menerima zakat sebagaimana yang tersebut dalam ayat di atas, 

yakni terbagi kepada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, 

muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Dalam ayat tersebut 

Allah SWT. hanya menentukan golongan-golongan masyarakat yang 

berhak menerima zakat, yang di dalam istilah hukum (fiqih) Islam 

disebut ashnaf samaniyah atau kelompok delapan. Sedangkan 

perumusan dan pengaturan pembagian lebih lanjut diserahkan kepada 

ijtihad manusia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta 

kemaslahatan masyarakat.
22

 

Sejumlah fuqaha yang menyetujui inovasi distribusi dana 

zakat produktif, untuk ulama Salaf antara lain Imam Bahuti (Qisyaful 

Qina), Imam Syarbini (Mughni al-Muhtaj), Imam Ibnu Najm (Asybah 

wa an-Nadzair), dan Imam Nawawi (al-Majmu‟). Sedangkan untuk 

                                                 
20 April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, (Yogyakarta: Penerbit 

Sketsa, 2006),  7. 
21 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro, 2005), 196. 
22 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf…, 48. 
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ulama Khalaf (kontemporer) seperti: Mustafa Ahmad az-Zarqa, Yusuf 

al-Qardhawi, Syekh Abdul al-Fatah Abu Ghuddah, Abdul Aziz 

Khiyat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Shaleh al-Furfur, Hasan 

Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani.
23

 

Selain beberapa ayat di atas, Rasulullah Saw. tidak 

menentukan secara tegas tentang penyaluran zakat secara produktif, 

namun apabila dipahami secara mendalam, kebijakan penyaluran 

zakat produktif ini telah ada sejak masa Rasulullah Saw. 

Dikemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim 

dari Salim dari ayahnya, Abdillah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. 

telah memberikan zakat kepada Umar bin Khattab lalu menyuruhnya 

untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Ia pun mengelolanya 

dan memberikan sedekah.
24

 Sejarah tersebut menjadi tonggak awal 

bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa di zaman Rasulullah Saw., dana zakat salah satunya 

diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui 

pengembangan usaha produktif. 

Zakat produktif pada dasarnya merupakan zakat yang 

diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya 

yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan 

meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan 

bisa menjadi muzakki. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, 

dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya 

sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin 

Hafidhuddin,
25

 yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh 

Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar 

bin al-Khatab yang bertindak sebagai amil seraya bersabda: 

ُر ُمْشِرٍف َوََل َساِئٍل َفُخذْ  ُه, َوَما ََل َفََل "ُخْذُه فَ َتَموَّْلُو, أَْو َتَصدَّْق بِِو, َوَما َجاَءَك ِمْن َىَذا اَْلَماِل, َوأَْنَت َغي ْ
 (.رواه مسلم)تُ ْتِبْعُو نَ ْفَسَك".

Artinya: Ambilah dahulu, setelah itu milikilah 

(berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang 

                                                 
23 Ibid., 165. 
24 Imam Abi Husain bin al-Hajaj Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Daar al-

Fikr, 1993), 459. 
25 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern…, 9 
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datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak 

membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-

mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. 

(H.R Muslim).26 

 

Kalimat  ُفَ َتَموَّْلو  (fatamawalhu) sebagaimana terdapat dalam 

hadis di atas berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga 

dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat 

dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal 

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan 

dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits 

yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :  

 رَ مَ اَ , فَ وُ لَ اَ سَ فَ  ل  جُ رَ  اهُ تَ أَ : فَ الَ قَ  ,اهُ طَ عْ  أَ ََل إِ  مُ ََل سْ لِ الْ  يَّ لَ ا عَ ئ  يْ شَ  نُ وْ كُ يَ  لَْ  مَ َعَلْيِو َوَسلَّ  ى اللُ َصلَّ  َل اللِ وْ سُ رَ  نَّ أَ 
 د  مَ مَُ  نَّ إِ ا فَ وْ مُ لِ سْ أَ  يْ مِ وْ ا ق َ : يَ  الَ قَ ف َ  وِ مِ وْ ق َ  َل إِ  عَ جَ رَ : ف َ  الَ , قَ ةَ قَ دَ الصَ  اءَ شَ  نْ مَ  ْيِ لَ ب َ جَ  ْيَ ب َ  ْيٍ ثِ كَ   ئٍ يْ شَ بِ  وُ لَ 
 (حٍ يْ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  دْ حَْ أَ  اهُ وَ رَ ) .ةُ اقَ فَ ى الْ شَ يَْ  َلَ  اء  طَ عَ  يْ طِ عْ ي ُ 

 

Artinya: Bahwasanya Rasulallah tidak pernah menolak jika 

diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika 

datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka 

beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba 

(kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua 

gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada 

kaumnya seraya berkata: “Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam 

Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian 

yang dia tidak takut jadi kekurangan”. (H.R. Ahmad dengan sanad 

shahih).27 

 

Ketentuan penyaluran zakat secara produktif juga dapat dilihat 

pada masa Rasulullah Saw. dan Khalifahnya melalui pembagian zakat 

dalam bentuk binatang ternak yang kemudian binatang ternak itu 

dikelola sehingga dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan 

ekonomi.
28

 Umar bin Al-Khatab berkata: “Jika kau memberikan 

                                                 
26 Abu Bakar Muhammad, Terjeamahan  Subul As-Salam II, (Surabaya: Al-

Ikhlash, 1991), 479. 
27 Muhammad Al-Syaukani, Nailul Authar…., 77. 
28 Yusuf al-Qardhawi, Daurul al-Zakat, Fi „Ilaj al-Muskilat al-Iqtishodiyat, 

Terjemah Sari Narulita, Spektrum zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, 

(Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 45. 
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sesuatu kepada mereka, buatlah mereka kaya”. Sesungguhnya Umar 

selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin 

menjadi kaya (yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lagi 

dikemudian harinya) dengan tidak menutupi kebutuhan hidup, 

memberikan kepadanya beberapa dirham, memberikan beberapa 

potong roti atau mengurangi kesulitan hidupnya.
29

 

Umar Umar bin Al-Khatab pernah memberikan sebidang 

tanah perkebunan kurma kepada orang sehingga memberi kecukupan 

bagi mereka. Umar ra. pernah memberikan seekor unta bersama 

induknya kepada seorang Badui.
30

 Umar juga pernah memberikan 

kepada seorang wanita Badui dari Khaibar unta, tepung dan minyak. 

Pada tahun berikutnya dua ekor unta. Seorang laki-laki datang kepada 

Umar melaporkan tentang keadaan yang buruk. Lalu diberikan 

kepadanya tiga ekor unta. Tiga unta ini hanya diambil hanya untuk 

dipelihara bersama keluarganya, karena unta pada saat itu adalah harta 

yang sangat berharga bagi mereka. Lalu dikatakan pada petugas 

pendistribusi zakat: “Lakukan lagi pemberian zakat kepada mereka, 

bahkan apabila memungkinkan berikan setiap individu seratus unta”. 

Lalu Umar menegaskan kembali kebijakan kepada fakir miskin: “Aku 

akan memberikan lagi zakat kepada mereka, dan bila memungkinkan 

tiap individunya mendapat sertaus unta”.
31

 

Berdasarkan peristiwa ini terdapat pelajaran bahwa 

kepentingan untuk terciptanya usaha produktif bagi orang miskin 

hendaknya diiringi bimbingan, bantuan dan pertolongan pendukung 

lainnya. Bahwa orang miskin cenderung tidak memiliki kemampuan 

yang lebih untuk dapat mengembangkan usahanya, karena untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka tidak mampu. 

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui penyaluran zakat 

dengan pengertian yang lebih luas bukan sekedar sebagai ibadah 

mahdhah tetapi lebih menekankan pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat, yakni melalui pengembangan zakat secara 

produktif yang akan menjadikan zakat sebagai penggerak atau motor 

yang berpotensi memberikan tunjangan kepada fakir miskin yang 

membutuhkan modal yang tidak bisa didapat dari jalan lain. 

                                                 
29 Ibid., 46. 
30 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam…, 91. 
31 Yusuf al-Qardhawi, Daurul al-Zakat…, 46. 
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3. Pendapat Ulama tentang Zakat Produktif  

Pada dasarnya, pengembangan pendayagunaan zakat 

produktif oleh para ulama klasik dan ulama kontemporer telah dibahas 

dan dilakukan sejak lama. Beberapa pendapat ulama klasik seperti al-

Syirazi dalam kitabnya al-Muhazzab fi Fiqhi Imam al-Syafi‟i 

menjelaskan secara singkat bahwa: “Seorang fakir yang mampu 

tenaganya diberi alat pekerjaan, yang mengerti dagang diberikan 

modal dagang”.
32

  

Pendapat al-Syirazi tersebut kemudian dirinci oleh Imam 

Nawawi, yaitu sebagai berikut: 

 “Tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang 

kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli 

alat-alat yang sesuai, ahli jual beli barang diberi zakat untuk 

membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat 

penghidupan tetap. Kalau seorang fakir ini tidak mampu 

bekerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak mampu 

berdagang, maka menurut para ulama berbeda pendapat, 

yaitu: diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut 

ukuran umum; dibelikan pekarang (tanah) yang hasilnya 

cukup buat penghidupannya (demikian menurut mutawalli), 

dan diberi zakat untuk kecukupan hidup satu tahun (menurut 

pendapat al-Baghawi, al-Ghazali dan ulama Khurasan).
33

 

 

Selain itu, Said al-Bakr dalam karyanya “I‟anat al-Thalibin” 

menjelaskan bahwa: 

“Pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir miskin 

dan memberikan kepadanya. Maka masing-masing fakir 

miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa dagang diberi 

modal dagang yang diperkirakan kecukupannya mencukupi 

guna hidup, atau bila ia bisa bekerja diberi alat-alat pekerjaan. 

Bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi secukup 

seumur ghalib (63 tahun). Kata-kata diberi secukup seumur 

ghalib bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup 

sampai mencapai umur ghalib, akan tetapi diberi sebanyak 

(sekira pemberian itu diputar) hasilnya mencukupinya. Oleh 

karena itu zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian atau 

                                                 
32 Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Yusuf Al-Syirazi, al-Muhazzab fi Fiqhi Imam 

al-Syafi‟i…, 171. 
33 Syaikh Muhammad al-Nawawi, al-Majmu‟, Jilid VII, 322. 
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perkebunan) atau binatang ternak sekiranya bisa mengolah 

atau memelihara tanah atau ternak itu”.
34

 

 

Menurut al-Bajuri dalam karyanya “Hasyiyah Baijuri” 

menjelaskan bahwa: 

“Orang-orang fakir dan miskin diberi (zakat) secukupnya 

seumur ghalib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan 

zakat yang diberikan itu dibeli tanah (pertanian) dan 

digarapnya (agar mendapat hasil untuk keperluan sehari-hari). 

Bagi kepala negara boleh membelikan tanah itu untuk mereka 

(tanpa menerima zakatnya) sebagaimana itu terjadi pada 

petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang 

tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi 

zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi misalnya 

yang pandai dagang diberi zakat untuk modal dagang baik 

yang jumlahnya diperkirakan hasil dagang itu cukup untuk 

hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modalnya).
35

 

 

Pendapat Imam Ahmad menyerupai pendapat jumhur ulama 

Syafi‟i yang menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil sesuati 

kebutuhan dari harta zakat secara terus menerus, baik untuk 

perdagangan mereka maupun alat-alat yang mendukung profesi 

mereka.
36

 Pendapat ini ditegaskan oleh golongan mazhab Hambali, 

yaitu: “Bahwasanya seorang fakir yang memiliki satu keahlian, maka 

ia mendapatkan zakatnya berupa alat penunjang keahlian atau 

keterampilannya tersebut, walau banyak jumlahnya. Sedangkan 

mereka yang bisa berdagang mereka mendapatkan zakatnya berupa 

modal dasar yang cukup untuk memulai usaha berdagang”.
37

 

Adapun pendapat ulama modern tentang zakat pendayagunaan 

zakat secara produktif, ulama modern pelopor pengembangan 

                                                 
34 Abu Bakar Said al-Bakr, I‟anat al-Thalibin, Jilid 2, (Semarang: Toha 

Putra), 189. 
35 Ibnu Qasim al-Ghuziyi al-Bajuri, Hasyiyah Bajuri, Jilid I, (Kediri: Petu 

Semen, tt.), 281. 
36 Abdul al-Hamid Mahmud al‟Ba‟ly, Iqtishadiyatu al-Zakat wa‟tibarat al-

Siyasah, terjemah Muhammad Abqary Abdullah Karim, Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2006), 85. 
37 Yusuf al-Qardhawi, Daurul al-Zakat, Fi „Ilaj al-Muskilat al-

Iqtishodiyat…, 12. 
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pendayagunaan zakat produktif ini yakni Yusuf al-Qardhawi, ia 

menyatakan bahwa zakat memiliki dua arti, bukan hanya sekedar arti 

ibadah mahdah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia 

lebih menitik beratkan pada arti sebagai hak harta yang diwajibkan 

oleh Allah dalam harta orang kaya untuk diberikan kepada orang-

orang miskin dan orang-orang yang berhak, dengan pengertian ini 

pelaksanaan zakat memiliki maksud melakukan perbaikan ekonomi 

umat,
38

 sehingga pengelolaan zakat dapat dikembangkan melalui ta‟lil 

dan qiyas.  

Dalam perundang-undangan di Indonesia telah ditetapkan 

kepentingan pengelolaan zakat produktif ini melalui Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat dalam bab V tentang pendayagunaan zakat 

pasal 16 ayat 2 yang berbunyi: “Pendayagunaan hasil pengumpulan 

zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat 

dimanfaatkan untuk usaha produktif”. 

Tidak adanya kemutlakan petunjuk mengenai cara pembagian 

zakat apakah secara konsumtif ataukah produktif menunjukkan bahwa 

hal ini termasuk bidang fiqih yang penerapannya harus 

mempertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan 

zaman, kapan dan dimana akan dilaksanakan. Hal demikian adalah 

agar maksud/tujuan inti pensyariatan hukum Islam yaitu jalbu al-

mashalih (menciptakan kemaslahatan) dapat dipenuhi.
39

 Dengan 

demikian fiqih semacam ini, maka diharapkan hukum Islam akan 

dapat tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman. 

Berdasarkan beberapa argumen di atas menunjukkan bahwa 

hukum zakat produktif adalah boleh dan sangat dianjurkan. Dan 

apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, 

di mana di Indonesia umat Islam menjadi bagian terbesar yang berada 

di bawah garis kemiskinan, ia bisa menjadi wajib. Yakni terhadap 

fakir miskin yang mampu bekerja wajib diberikan zakat produktif 

yang secara bertahap akan memungkinkan mereka memenuhi 

kebutuhan hidup secara mandiri. 

                                                 
38 Yusuf al-Qardhawi, Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari‟ah, Penerjamah 

Arif Munandar Riswanto, Fiqih Maqashid Syari‟ah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2006), 25, 231. 
39 Mohammad Bahruddin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandar Lampung: 

Fakultas Syari‟ah, 2007), 21. 
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4. 8 Ashnaf  

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan, oleh karena itu 

pada setiap ajarannya harus mengandung aspek kemaslahatan dan 

kemanfaatan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal ajaran 

zakat. Sebagaimana salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau 

menumbuhkan. Zakat mengandung makna pemberdayaan diri 

terhadap seseorang yang lemah. Untuk itu zakat harus menjadi 

kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan 

bagi penerimanya.
40

 

Zakat di samping berfungsi sebagai sarana pendekatan diri 

kepada Allah SWT., membersihkan diri dan harta dari kotoran juga 

menjadi batu harapan bagi kaum miskin, zakat merupakan sarana 

penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum faqir 

miskin. Saling membantu antara keduanya sehingga menghapus 

ungkapan di masyarakat seperti kikir dan bakhil, zakat merupakan 

sumber dan pembangunan umat Islam, sebagai sumber dana umat 

yang sangat potensial, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang 

sangat besar jika cara pengelolaan yang sangat baik. Allah SWT 

menerangkan dalam QS. At Taubah ayat 60 mengenai orang-orang 

yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

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.41 

 

Berdasarkan firman Allah SWT. surat At Taubah ayat 60 

tersebut di atas, jumhur ulama sepakat bahwa golongan yang berhak 

                                                 
40 Masdar F. Mas‟udi, dkk., Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju 

Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah, (Jakarta: Piramedia, 2004), 8. 
41 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya…, 196. 



 

43 

menerima zakat itu terdiri dari delapan (8) golongan (Mustahiq), yaitu 

sebagai berikut: 

Fakir adalah orang yang sangat membutuhkan, biasanya 

didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap 

dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
42

 Meski 

terdapat berbagai penafsiran mengenai fakir, namun pada dasarnya 

tidak ada perbedaan yang esensial di antara pendapat para ulama, 

karena yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti tempat 

tinggal, pangan, pakaian, kesehatan, pengajaran dan lain-lain yang 

menjadi keharusan dalam kehidupannya. Selain itu, yang lebih penting 

adalah bahwa fakir berhak menerima zakat.
43

 

Selanjutnya yaitu miskin. Miskin adalah orang yang 

dikasihani. Orang miskin mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena itu perlu dikasihani.
44

 

Menurut Yusuf Qordhawi dalam kitabnya Fiqh al-Zakat menjelaskan 

bahwa miskin ialah orang-orang yang mempunyai harta atau 

penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang 

menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
45

 

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan 

urusan zakat mulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya 

kepada para mustahiknya.
46

 M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-

Misbah menerangkan bahwa amil zakat adalah orang yang 

mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar 

menerima lalu membagikannya. Jadi lebih jelasnya amil zakat adalah 

melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, 

menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun 

membagi dan mengantarkannya kepada mereka.
47

 

                                                 
42 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2004), 279. 
43 Ahmad Muhammad al-„Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, an-

Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu, terj. Imam Saefudin, Sistem, 

Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 118. 
44 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual…, 279. 
45 Yusuf al-Qardhawi, Fiqhus Zakat..., 84. 
46 Zainudin al-Malibary, Fathul Mu‟in, Jilid II, Alih Bahasa Aly As‟ad, 

(Yogyakarta, Menara Kudus, 1999), 3. 
47 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur‟an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 629. 
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Golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan 

kecenderungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah terhadap 

Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslim atau adanya 

harapan kemanfaatan mereka membela dan menolong kaum muslimin 

dari musuh.
48

 Mereka juga bisa disebut sebagai kaum yang sangat 

membutuhkan Islam atau kaum yang dibutuhkan oleh Islam.
49

 

Riqab artinya budak yang baru dimerdekakan. Maksudnya 

adalah karena Islam tidak menyukai adanya perbudakan maka melalui 

instrumen zakat inilah, budak-budak dibebaskan, sehingga menjadi 

merdeka dan memiliki kesetaraan dengan yang lain. Diskriminasi 

adalah bentuk ketidakadilan dan ini bertentangan dengan semangat 

egalitarianisme (equality) dalam Islam.
50

 Dalam hal ini zakat tidak 

didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya 

sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk 

dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim. 

Gharim adalah orang-orang yang menanggung hutang dan 

tidak mampu menyelesaikan hutangnya, dengan syarat hutangnya itu 

bukan untuk perbuatan maksiat. Al-Gharimun juga mereka yang 

berhutang, meskipun mampu melunasinya, kalau hutang mereka itu 

untuk melaksanakan pengabdian umum, seperti mereka yang 

melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum sehingga 

menumpuklah hutangnya. Dua golongan ini, yakni yang berhutang 

untuk kepentingan dirinya, dan untuk kepentingan umum, berhak 

menerima zakat. Zakat diberikan kepada mereka agar mereka dapat 

membayar hutangnya. Pendapat ini menurut kesepakatan para ulama 

madzhab.
51

 

Kemudian sabilillah, yaitu jalan yang di ridhoi Allah SWT, 

baik akidah maupun perbuatan. Orang yang menjadi sukarelawan 

untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai orang yang 

berada di jalan Allah SWT. Jika berjuang pada masa awal Islam 

dimaknai sebagai peperangan secara fisik, maka sekarang lebih tepat 

                                                 
48 Yusuf al-Qardhawi, Fiqhus Zakat..., 93 
49 Ahmad Muhammad al-„Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, an-

Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu…, 119. 
50 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual…, 280. 
51 Ahmad Muhammad al-„Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, an-

Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu…, 121. 
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jika dimaknai dalam berjuang melawan kebatilan dan ketidakadilan, 

termasuk di dalamnya orang-orang yang mengajar agama dan 

kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan tuntunan Allah.
52

 Atau 

bisa dimaknai bidang yang tepat pada masa kini adalah bidang 

kebudayaan, pendidikan, dan media yang dibangun untuk memerangi 

kezaliman dan gempuran orang kafir, dalam rangka menegakkan 

syari‟at Islam. 

Kemudian Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal 

dalam perjalanan di mana perjalanannya ini adalah untuk keperluan 

baik seperti musafir,
53

 termasuk dalam kelompok ini menurut ulama 

golongan Hanabilah adalah orang-orang gelandangan dan orang-orang 

pengemis, alasannya karena mereka mengembara tiada bertempat dan 

tiada berdomisili, melainkan di pinggir-pinggir jalan, di sebelah 

trotoar, dan di jembatan-jembatan.
54

 Menurut ulama golongan 

Syafi‟iyah bahwa jatah ibnu sabil dapat disalurkan juga kepada 

beasiswa untuk mahasiswa/pelajar ke luar negeri, mahasiswa yang 

tidak sanggup berangkat dengan biaya sendiri dapat dibiayai dari 

zakat jatah ibnu sabil.55
 

Dari 8 golongan penerima zakat itu para Mufasirin 

mempersoalkan, apakah bagian yang diterima oleh masing-masing 

golongan menjadi haknya, sehingga mereka berhak 

membelanjakannnya ataukah begian yang diterima mereka itu bukan 

menjadi miliknya, sehingga mereka hanya diberikan sesuai dengan 

kedudukannya masing-masing, tak berhak membelanjakannya dengan 

bebas. Menurut At Tabari dalam Saefuddin Zuhri menjelaskan bahwa 

huruf “lam” huruf jer yang terdapat pada kelompok pertama, yaitu 

fuqara, masakin, amilin dan muallaf, mengandung arti bahwa bagian 

zakat yang diterima mereka menjadi milik mereka sepenuhnya. Tidak 

dapat ditarik kembali apabila sudah berada di bawah kekuasaannya, 

mereka berhak membelanjakannya sesuai dengan kebutuhannya. 

Sebaliknya kelompok kedua yaitu riqab, garimin, sabilillah, dan ibnu 

                                                 
52 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual…, 281. 
53 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, 

Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), 303. 
54 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Sahihil Bukhari, Jilid III, Cet. 

Ke-2, (Beirut: Darul Ma‟rifah, tt.), 54. 
55 Syaichul Hadi Pemono, 132. 
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sabil tidak memilki terhadap bagian zakat yang diterimanya. 

Alasannya perubahan dari huruf jer “lam” pada kelompok pertama 

menjadi huruf jer “fi” pada kelompok kedua, menandakan bahwa 

huruf jer pada kelompok pertama berfungsi untuk kepemilikan, 

sedangkan huruf jar “fi” tidak menunjukkan kepemilikan, melainkan 

menunjukkan pada tempat. Artinya bagian zakat pada kelompok 

kedua itu hanya terbatas pada posisi dan tempatnya masing-masing. 

Dengan demikian mereka diberi zakat sesuai dengan simbul masing-

masing, bukan untuk dibelanjakan sesuai dengan kehendak mereka.
56

 

 

5. Model-Model Pendayagunaan Zakat  

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan 

pengumpulan dana zakat. Pendayagunaan zakat secara tepat dan 

efisien menjadi tujuan akhir dari tujuan zakat itu sendiri. Sebab bila 

ditelusuri dengan lebih dalam maksud Allah SWT. memerintahkan 

umatnya untuk melaksanakan zakat, yang mempunyai dwi fungsi 

yaitu ketaatan pribadi dan kepedulian sosial. Hal ini bisa kita rujuk 

pada ayat-ayat yang selalu memerintahkan shalat dan zakat secara 

bersamaan seperti dalam al-Qur‟an surat al-Baqoroh ayat 3, yang 

berbunyi: 

 

 

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, 

yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki57
 yang kami 

anugerahkan kepada mereka.58
 

 

Ayat di atas bisa kita pahami bahwa Islam menuntut 

hambanya melalukan ibadah secara terpadu baik yang berhubungan 

langsung dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Zakat merupakan 

aplikasi dari ibadah terpadu sebab disatu sisi sebagai wujud keimanan 

dan rasa syukur kepada Dzat yang memberi rezeki dan disisi lain 

                                                 
56 At Tabari, Tafsir At Tabari, Alih Bahasa Oleh: Saifudin Zuhri, “Zakat 

Kontekstual”, Cet. Ke-1, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 33 
57 Rizki: segala yang dapat diambil manfaatnya, menafkahkan sebagian 

rizki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah dirizkikan oleh Tuhan kepada 

orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. 

58 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya…, 2. 
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sebagai wujud kesalehan sosial. Di mana zakat yang kita keluarkan 

penting artinya bagi kesejahteraan dan pemerataan  pendapatan 

masyarakat. Apalagi bila kesadaran untuk berzakat diikuti dengan 

sistem pendayagunaan yang tepat dan efisien maka kemiskinan yang 

dialami sekelompok orang ditengah masyarakat elit, kelaparan 

ditengah masyarakat kota yang kaya tidak akan terjadi. Satu hal lagi 

bahwa zakat menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dalam lingkup lokal maupun nasional.  

Manfaat pendayagunaan zakat sebagaimana di atas 

merupakan aspek penting untuk menentukan cara yang tepat dalam 

pendayagunaan zakat yang telah terkumpul. Tata cara Pendayagunaan 

zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu: 

a. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan 

kepada orang yang berhak menerimanya untuk 

dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti 

zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang 

diberikan kepada korban bencana alam. 

b. Zakat konsumtif kreatif, adalah zakat yang diwujudkan 

dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti 

diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, 

pembangunan madrasah dan pesantren serta sebagainya. 

c. Zakat produktif tradisional, adalah zakat yang diberikan 

dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya 

dibelikan kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan 

dan sebagainya. 

d. Zakat produktif kreatif, adalah pendayagunaan zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat 

dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial 

maupun membantu atau menambah modal seseorang.
59

 

 

Dalam pendistribusian zakat dengan konsumtif tersebut 

diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak 

yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat 

                                                 
59 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf…, 62-63, 

lihat juga dalam M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat…, 147. 
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untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya 

ketika ada musthahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk 

mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak 

maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, infaq, 

shadaqah dan waqaf akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan 

kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya 

sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha.
60

 Kemudian bagi 

mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha 

dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola 

secara kolektif.
61

  

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh 

amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, 

sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya 

kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat 

dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) 

maka secara berangsur-angsur orang melarat akan terus berkurang dan 

tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi Muzakki, bukan lagi 

Mustahiq. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan studi kelayakan; 

b) Menetapkan jenis usaha produktif; 

c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan; 

d) Malakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; 

e) Mangadakan evaluasi; dan 

f) Membuat laporan.
62

 

 

Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah 

sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model 

produktif dari pada model komsumtif seperti ketentuan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan 

zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor 

                                                 
60 Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, (Jogjakarta : Pustaka 

Pelajar, 2004), 149. 
61 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah II, Edisi Revisi, Cet. IV, (Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2003), 41 
62 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 Tahun 1999 Tentang 

Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 jo UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat, Pasal 29. 
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pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat 

taraf kesejahteraan mustahiq.
63

 

 
B. Teori Ekonomi Keluarga Muslim 

1. Pengertian Ekonomi Keluarga Muslim  

Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa yunani, yaitu 

oicos berarti rumah dan nomos berarti aturan. Jadi pengertian ekonomi 

menurut H. Zainal Abidin adalah aturan-aturan untuk 

menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga 

rakyat maupun rumah tangga negara.
64

 

Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi di sebut iqtishad 

yaitu menggunakan rizki dengan cara berhemat agar kita menjadi 

manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat yang diberikan 

kepadanya. Iqtishad bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. Iqtishad 

berasal dari kata bahasa Arab qasd yang secara harfiah berarti 

“ekuilibrium” atau “keadaan sama seimbang atau pertengahan”.
65

 

Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pariwisata dan 

persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan 

(pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam 

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada 

sumber yang terbatas.
66

 

Menurut pandangan Islam ekonomi harus dijalankan dengan 

cara Islam yang mengatur kehidupan perekonomian, yaitu dengan 

ketelitian, cara berfikir yang berpaku pada nilai-nilai moral Islam dan 

nilai-nilai ekonomi. Sebagaimana Mannan dalam Heri Sudarsono 

mengatakan bahwa “Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan 

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di 

ilhami oleh nilai-nilai Islam.
67
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Sedangkan ekonomi keluarga dapat di katakan juga sebagai 

kumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam 

yang dapat membantu perekonomian rumah tangga. Norma-norma itu 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para 

anggota rumah tangga perekonomian ini bertujuan menciptakan 

kehidupan sejahtera di dunia keberuntungan mendapatkan ridho Allah 

SWT di akhirat.
68

 

Keluarga muslim adalah sekelompok individu yang terdiri 

atas orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam suasana 

Islam dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu 

mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syari‟at. Tujuan 

keluarga muslim adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa 

aman, tentram, kasih saying dan rahmat, dengan mengharapkan ridho 

Allah SWT. di dunia dan akherat.
69

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan ekonomi keluarga adalah sebuah upaya yang membuat 

komunitas lokal atau keluarga memiliki inisiatif dan kemampuan 

mengelola sumber daya ekonomi yang ada kemudian mewujudkannya 

dalam kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga.  Sedangkan ekonomi keluarga muslim adalah kegiatan 

mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan 

memperbanyak jumlah kekayaan dan pendistribusian, yang dilakukan 

oleh sekelompok individu yang terdiri atas orang tua dan anak-anak 

yang diikat oleh norma-norma dengan mengharapkan ridho Allah 

SWT. 

 

2. Landasan Ekonomi Keluarga Muslim  

Kegiatan ekonomi pada dasarnya memiliki dasar-dasar 

hukum, dan ekonomi Islam pun memiliki sumber-sumber hukum yaitu 

al-Qur‟an dan Hadits, yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap 

praktek ekonomi dan lebih banyak berkaitan dengan norma-norma. 

Penafsiran ekonomi yang bersumber pada al-Qur‟an dan Hadits bahwa 

                                                 
68 Muhammad Antonio, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Buku 

Andalan, 2008), 48. 
69 Almizan dan Toni Iswadi, “Perekonomian Rumah Tangga Muslim 

Terhadap Aktivitas Neraca Keuangan Rumah Tangga”, Jurnal Al-Mashraf (Jurnal 

Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 Nomor 2, (Juli-Desember 2018), 148 
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ekonomi Islam banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan 

unsur lain yang berhubungan dengan masyarakat, serta lebih 

menekankan bagaimana cara mengkondisikan kehidupan sesuia 

dengan ketentuan syariah. 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan 

tuntutan kehidupan disamping juga anjuran sebagai ibadah, 

sebagaimana firman Allah SWT, yaitu: 

 

 

 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

jalan Allah, zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…(Q.S 

Al-Baqarah : 267).70
 

 

Kemudian dalam Q.S. Al-Hadid ayat 7 dijelaskan yaitu: 

 

 

 

 
 

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan 

kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala 

yang besar. (Q.S Al-Hadid : 7).71
 

 

Adapun maksud dari ayat di atas ialah penguasaan yang bukan 

secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah SWT. 

Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum 

yang telah disyari‟atkan Allah SWT. Karena itu tidaklah boleh kikir 

dan boros. 

Manusia diturunkan kemuka bumi ini dibekali dengan sumber 

penghidupan, tetapi terkadang manusia lalai dan tidak mensyukuri 

                                                 
70 Departemen Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahnya…, 35. 
71 Ibid., 430. 
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nikmat yang telah dikaruniakan Oleh Allah SWT, maka dari itu 

sebagai manusia kita wajib bersyukur, selalu mentaati perintah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana firman-Nya, yaitu: 

 

 

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 

memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-

Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Q.S Ibrahim : 7).72
 

 

Berdasarkan ayat di atas maka sebagai makhluk Allah SWT 

haruslah bersyukur dengan apa yang sudah diterimanya, bahkan Allah 

SWT akan menambahkan nikmatnya, begitu pula sebaliknya apabila 

manusia itu tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan maka Allah 

SWT akan menambah cobaan yang amat pedih bagi manusia tersebut. 

 

3. Sistem Ekonomi Keluarga Muslim  

Sistem ekonomi keluarga muslim haruslah merujuk pada 

sistem ekonomi yang diajarkan oleh syari‟at Islam. Adapun sistem 

ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek 

(penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, 

kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka 

mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang 

dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-

undangan Islam (Sunnatullah). Dengan demikian sumber terpenting 

peraturan perekonomian Islam adalah al-Qur‟an dan Sunnah. 

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang 

mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang 

membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang 

lainnya menurut Suhrawardi K. Lubis,
73

 adalah: 

a. Asumsi dasar atau norma pokok dalam proses maupun 

interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi 

dasar dalam sistem ekonomi adalah syariat Islam, yang 

dilkukan secara menyeluruh baik terhadap individu, 

                                                 
72 Ibid., 204. 
73 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam…, 15. 



 

53 

keluarga, maupun masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani 

ataupun rohani. 

b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi 

dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 

alam. 

c. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di 

dunia dan di akhirat. 

 

Berkaitan dengan dasar-dasar ekonomi Islam, Gunawan 

Muhammad,
74

 dalam Suhrawardi K. Lubis, memberi tawaran:  

1) Ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang 

berkehidupan sejahtera di dunia dan di akhirat,  

2) Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan 

kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang 

halal pula, 

3) Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya 

terlantar, 

4) Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin, 

5) Pada batas tertentu hak milik tersebut dikenakan zakat, 

6) Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang, 

7) Tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja 

sama, dan yang menjadi ukuran hanyalah prestasi kerja. 

 

4. Standar Kecukupan Ekonomi Keluarga Muslim 

Adanya permasalahan dalam rumah tangga sekitar ekonomi 

tidak dapat dihindari bahwa ekonomi merupakan faktor terpenting 

dalam kehidupan, karena ekonomi merupakan suatu tonggak tegaknya 

sebuah keluarga, walaupun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi 

apabila tidak ada faktor pendukung tentang ekonomi atau keuangan 

maka timbulah suatu masalah. Dengan demikian sangatlah penting 

ekonomi bagi kelangsungan hidup seseorang. 

Yusuf Qardawi,
75

 mengemukakan tentang standar kecukupan 

dan kemandirian keluarga muslim, yaitu: 

                                                 
74 Ibid., 17. 
75 Richard G. Lipsey dkk, Ilmu Ekonomi, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), 103. 
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a. Cukup makan yang memenuh nilai standar gizi 

b. Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, 

membersihkan badan, bersuci dan sebagainya. 

c. Cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutupi 

aurat menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin, 

serta agar bisa tampil lebih banyak, termasuk perlu emilki 

pakaian yang bagus untuk menghadiri peristiwa tertentu, 

serta pakaian untuk sholat jumat dan sholat hari raya. 

d. Cukup papan, yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak 

huni, luas dan lapag terhindar dari kondisi alam, serta 

merdeka yaitu penghuni rumah tidak terlihat oleh orang 

lewat 

e. Cukup uang untuk keperluan hidup berumah tangga. 

f. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala 

perlengkapannya. 

g. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit. 

h. Tabungan haji dan umrah. 
 

Kemudian menurut Imam Nawawi sebagaimana dikurip oleh 

Cahyadi Takariawan mengatakan bahwa: dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pokok, Islam menghendaki agar setiap rumah 

tangga muslim mampu mencapai kondisi standar kecukupan ekonomi 

dalam berumah tangganya yaitu cukup sandang, pangan, papan, dan 

segala kebutuhan tanpa berlebihan.
76

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam 

konsep Yusuf Qardawi dan Imam Nawawi bahwa standar kecukupan 

dan kemandirian keluarga muslim ditandai dengan terpenuhinya 

kebutuhan hidup seperi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan untuk 

pendidikan, dan dilarang untuk berlebih-lebihan dalam pemenuhan 

kebutuhan. 

Untuk mengukur kesejahteraan keluarga, BKKBN (Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) sejak tahun 1994 

memperkenalkan kategorisasi baku yang didasarkan pada kondisi fisik 

maupun nonfisik dari suatu entitas keluarga. Ada lima kategori 

keluarga sejahtera (KS) menurut BKKBN, yaitu KS tahap Pra 
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Sejahtera, KS Tahap I, KS tahap II, KS tahap III, dan KS tahap III 

plus. Pengkategorian tersebut didasarkan pada indikator- indikator 

yang disusun secara hierarkis. Hierarki kategori kesejahteraan 

keluarga tersebut merupakan terjemahan dari tahapan pembentukan 

keluarga sejahtera.
77

 

Adapun indikator-indikator untuk mengukur taraf keluarga 

sejahtera dengan menggunakan acuan BKKBN,
78

 adalah sebagai 

berikut: 

Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu: 

1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur 

menurut agama yang dianut masing-masing. 

2) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan 

daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk. 

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 

stel pakaian setahun terakhir. 

4) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk 

tiap penghuni rumah. 

5) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam 

keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau 

fungsi masing-masing. 

6) Paling kurang 1 anggota keluarga usia 15 tahun ke atas 

mempunyai penghasilan tetap. 

7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10 – 60 tahun 

bisa baca tulisan latin. 

8) Seluruh anak usia 5 – 15 tahun bersekolah pada saat ini. 

9) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih 

berstatus pasangan usia subur memakai kontrasepsi 

(kecuali bila sedang hamil) 
 

Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu: 

1) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan agama. 

2) Sebagian dari pendapatan dapat disisihkan untuk tabungan 

keluarga. 

3) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali 

sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi antaranggota keluarga. 

                                                 
77 Syalabi, Kesejahteraan dan Indikator Kesejahteraan”, tersedia di 
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Sejahtera, Edisi Revisi, (Jakarta: BKKBN, 2007), 29. 
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4) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat 

di lingkungan tempat tinggalnya. 

5) Keluarga mengadakan rekreasi bersama/penyegaran di 

luar rumah paling kurang satu kali dalam 6 bulan. 

6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar atau 

radio atau televise atau majalah. 

7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana 

transportasi sesuai kondisi daerah. 
 

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu: 

1) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur (pada 

waktu tertentu) dan sukarela memberikan sumbangan bagi 

kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi. 

2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai 

pengurus perkumpulan atau yayasan atau institusi 

masyarakat. 

 

Adapun keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 

termasuk dalam kategori keluarga tertinggal atau miskin. Karena 

keluarga pra sejahtera dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, 

pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan keluarga sejahtera 

tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sangat 

mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 

Menurut Sayogyo, tingkat atau standar kesejahteraan 

masyarakat, dapat diukur secara absolut dan secara relatif. Tingkat 

kesejahteraan secara absolut, diukur berdasarkan pendapatan perkapita 

per-tahun yang disertakan dengan nilai beras setempat,
79

 yaitu: 

a. Miskin, apabila pendapatan perkapita per-tahun kurang 

dari 320 Kg untuk daerah pedesaan dan 480 Kg untuk 

daerah perkotaan. 

b. Miskin sekali, apabila pendapatan perkapita per-tahun 

kurang 240 Kg untuk daerah pedesaan dan 360 Kg untuk 

daerah perkotaan. 

c. Paling miskin, apabila pendapatan perkapita per-tahun 

kurang 180 Kg untuk daerah pedesaan dan 270 Kg untuk 

daerah perkotaan. 

                                                 
79 Sayogyo, Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan, Cet. Ke-2, 

(Yokyakarta: Aditya Media, 2006), 48. 
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Berdasarkan konsep kesejahteraan sosial di atas, terungkap 

bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial yang meliputi 

kesejahteraan lahir dan batin, perlu diwujudkan suasana keselamatan, 

kesusilaan serta ketentraman lahir dan batin, sehingga masyarakat 

dapat berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sendiri. 
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