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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu problematika yang dihadapi hampir semua negara di seluruh 

dunia termasuk Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 

27,73 juta orang atau 10,96 persen, relatif menurun dari periode yang sama tahun 

lalu yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen. Penurunan ini terjadi sebelum 

pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Nopember 2014. Secara 

garis besar kemenkopmk mencatat bahwa Pada periode Maret 2014 – September 

2014, baik indeks Kedalaman kemiskinan (Pi) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

(P2) cenderung tidak mengalami perubahan.1 Sedangkan untuk kemiskinan di 

wilayah Yogyakarta sendiri angka kemiskinan masih di atas rata-rata nasional 

dimana DIY mencapai 15,03 persen. Berdasarkan data dan penentuan target 

sasaran rumah tangga miskin dari BPS DIY yang telah dilaksanakan pada 2014 

lalu diperoleh target sasaran rumah tangga miskin 42.004 RTS. Kondisi 

kemiskinan 2015 paling tinggi dialami Gunungkidul 22,47 persen, Kulonprogo 

17,73 persen, Sleman 15 persen, Bantul 14,65 persen dan Yogyakarta 9,15 

persen.2  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu 

untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka 

yang kekurangan. Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan 

menentukan, baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi 

umat termasuk dalam hal pemberantasan kemiskinan.Tujuan zakat tidak sekedar 

menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih 

permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.3 

                                                 
1http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-277-juta-orang, 

diakses pada 16 juni 2015. 
2 http://krjogja.com/read/245608/angka-kemiskinan-diy-masih-tinggi.kr, diakses pada 16 

juni 2015. 
3Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, ed.1, cet.2. (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2001), Hal 83-84. 

http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-277-juta-orang
http://krjogja.com/read/245608/angka-kemiskinan-diy-masih-tinggi.kr
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Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat 

adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada 

persoalan yang dihadapi oleh para mustahiq. Karena hanya membantu kesulitan 

mereka dalam sesaat. Namun, ada sebagian lembaga yang telah mencoba 

memberikan zakat dengan cara produktif.4 

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung 

peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. 

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan 

dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, 

ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya 

masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan 

zakat bersifat produktif tersebut.5 

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara pengolahan dana 

zakat menjadi modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan 

supaya fakir miskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan 

dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, 

meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan 

penghasilannya untuk menabung. 

Dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-

kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi 

kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat 

memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang 

tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Pengelolan dana zakat 

secara baik dan benar mulai dari pengalokasian, pendayagunaan, dan 

pendistribusian dana zakatakan menghasilkan hasil yang produktif dengan serta  

memperhatikan hukum-hukum dalam ekonomi islam yang ada.  

Maka sudah sepatutnya lembaga-lembaga Amil zakat memiliki program-

program dalam zakat produktif dengan mendampingi, memberikan pengarahan 

serta pelatihan agar dana zakat yang diberikan  benar-benar dijadikan modal kerja 

                                                 
4Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu: Pustaka Pelajar. 

2008), Hal 5. 
5Sartika Mila(2008), “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan 

Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Skripsi S1, Yogyakarta: FIAI UII. 
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sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan 

mandiri. 

Lembaga Amil Zakat Dompet DhuafaYogyakarta menyalurkan dana zakat 

produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program 

Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan 

umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha ,program 

Pemuda Produktif dan Inovatif dengan nama program SAMI MANDIRI 

(Madrasah Ekonomi Mandiri) yang dahulu bernama SAKOFA (madrasah 

ekonomi dhuafa) dengan peserta mendapatkan bantuan modal untuk usahanya, 

Selain mendapatkan modal usaha, peserta juga mendapatkan pendampingan dalam 

menjalankan usaha sekaligus dibuat kelompok semacam arisan kemudian 

menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk tabungan sebelum nantinya 

akan di lepas menjadi masyarakat mandiri. 

Dompet Dhuafa yang berdiri sejak 10 Oktober 2001 sebagai Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) non pemerintah secara resmi mengabdikan diri untuk 

mengelola zakat. Dompet Dhuafa mengadakan berbagai program yang bermanfaat 

bagi orang-orang miskin atau dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

seperti zakat produktif berbentuk modal usaha.Selain itu diberikan bimbingan dan 

pelatihan dibidang usahanya masing-masing agar berjalan efektif dan efisien serta 

menguntungkan semua pihak.6 

Melihat program SAMI MANDIRI pada Dompet Dhuafa Yogyakarta yang 

sudah berjalan dari pasca bencana erupsi merapi 2010 dengan model dari 

pengguliran dana dilakukan dengan model Qardul Hasan yaitu pinjaman lunak 

berbasis hibah yang bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah atau BMT 

yang mana tujuannya agar peserta termotivasi untuk mengembangkan usahanya 

secara mandiri. 

Dompet dhuafa itu sendiri memiliki Tingkat keterpercayaan, pelayanan, 

dan rekomendasi yang tinggi. Keterpercayaan dinilai dari atribut transparansi 

pengelolaan keuangan, reputasi, dan transparansi penyaluran. Pelayanan dinilai 

                                                 
6Panji afif hidayat (2015), “Pengaruh Pemberdayaan Pengusaha Angkringan “Warung 

Beres” Berbasis Zakat Produktif Oleh Dompet Dhuafa Jogja Terhadap Peningkatan Laba Usaha 

Tahun 2014(StudiTerhadap Objek Pendampingan )”, Skripsi Ekonomi Islam, Fak.Ilmu Agama 

Islam UII. 
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dari atribut jangkauan distribusi penyaluran, keragaman produk dan layanan, 

kemudahan melakukan pembayaran, customer service serta komunikasinya yang 

selama ini di jalankan oleh dompet dhuafa. Hal ini dibuktikan dengan dompet 

dhuafa terpilih sebagai The Best Education Program (Program Pendayagunaan 

Pendidikan Terbaik) dan The Best Empowerment Health Program (Program 

Kesehatan Terbaik), masing-masing atas kegiatan Smart Excellence dan "Layanan 

Kesehatan Cuma-Cuma", DD juga didapuk sebagai OPZ dengan Pengumpulan 

Dana Terbanyak (The Biggest Zakat Collection 2010) pada 2010 lalu, yaitu senilai 

Rp 219.291.678.960.7 Sedangkan untuk dompet dhuafa cabang Yogyakarta itu 

sendiri perolehan donasi dari masyarakat DIY yang diamanahkan pada dompet 

dhuafa Yogyakarta sebesar Rp. 3,4 milyar. Jumlah tersebut merupakan kontribusi 

dari 4.917 donatur yang bertransaksi selama tahun 2014. Kontribusi terbesar dari 

warga masyarakat Sleman yakni 2.417 orang donator. Sedangkan kabupaten yang 

menjadi sasaran utama program pengentasan kemiskinan di DIY yakni Kulon 

progo dan Gunung kidul masih terus dioptimalkan untuk bersinergi dengan warga 

DIY lainnya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah sekitar DIY.8 

Manajemen strategik merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan 

yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara 

melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh 

jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Manajemen strategik 

merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen 

yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara bersama-

sama kearah yang sama pula. Komponen pertama dalam manajemen strategik 

adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, 

tujuan dan strategi utama organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah 

perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi 

pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situsional, jaringan kerja 

internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.9 

                                                 
7 http://buletin-hidayatullah.blogspot.com/2011/08/bmh-terbaik-peningkatan-dana-dd-

sabet.html, diakses pada 16 juni 2015. 
8 Laporan Tahunan, (Yogyakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2014). 

 9 http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-teori-manajemen-strategi.html, 

diakses pada 02 juli 2015.  

http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-teori-manajemen-strategi.html
http://buletin-hidayatullah.blogspot.com/2011/08/bmh-terbaik-peningkatan-dana-dd-sabet.html
http://buletin-hidayatullah.blogspot.com/2011/08/bmh-terbaik-peningkatan-dana-dd-sabet.html
http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-teori-manajemen-strategi.html
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Dalam hal ini Manajemen Strategik memungkinkan untuk lembaga amil 

zakat dapat mengidentifikasi, menentukan prioritas, serta eksploitasi peluang yang 

ada. Agar dalam menjalankan aktivitasnya lembaga amil zakat dapat secara 

maksimal memberdayakan masyarakat dengan strategi manajemen yang sesuai 

dengan perkembangan zaman serta kebutuhan dalam hal program-program 

perencanaanya. 

Dilihat dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi 

dengan judul penelitian adalah “MANAJEMEN STRATEGIK 

PENGELOLAAN PROGRAM MADRASAH EKONOMI MANDIRI DI 

DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA BAGI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT” 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana manajemen strategik pengelolaan dana zakat produktif program 

Madrasah Ekonomi Mandiri di Dompet Dhuafa Yogyakarta bagi 

pemberdayaan masyarakat? 

2. Bagaimana kinerja Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam mengimplementasikan 

manajemen strategik pengelolaan dana zakat produktif program Madarash 

Ekonomi Mandiri bagi pemberdayaan masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, ada beberapa tujuan 

yang dapat dicapai dari penelitian ini : 

a. Untuk mendeskripsikan manajemen strategik pengelolaan dana zakat 

produktif program Madrasah Ekonomi Mandiri di Dompet Dhuafa Yogyakarta 

bagi pemberdayaan masyarakat 

b. Untuk mendeskripsikan kinerja Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam 

mengimplementasikan manajemen strategik pengelolaan dana zakat produktif 

program Madrasah Ekonomi Mandiri bagi pemberdayaan masyarakat 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Aspek Akademik, diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan yang bermanfaat dari perkembangan manajemen zakat yang telah 

di lakukan Lembaga Amil Zakat serta sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian lainnya, yang praktis dikemukakan sehingga kekurangan yang 

ada dapat diperbaiki dan disempurnakan. 

2. Bagi Aspek Praktisi, dari hasil penlitian mengenai mekanisme pengelolaan 

zakat ini diharapkan dengan tersusun skripsi ini yang dapat memberi 

masukan untuk lembaga pengelola zakat akan pentingnya pengelolaan zakat 

yang baik dan sesuai dengan peraturan. 

3. Bagi Aspek kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kebijakan 

Pemerintah, maupun elemen kemasyarakatan dalam strategi pengentasan 

kemiskinan yang ada di Indonesia dan khususnya wilayah Yogyakarta. 

 

E. Telaah Pustaka   

Beberapa karya ilmiyah yang mendukung dan berkaitan dengan judul 

peneliltian yang dilakukan oleh penyusun baik berupa dalam bentuk skripsi, tesis, 

jurnal atau karya ilmiyah lainnya yang mengangkat pembahasan yang hampir 

sama dengan penulis. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan 

maupun obyek yang dikaji dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan 

yang lebih mendalam terhadap obyek yang akan diteliti oleh penulis.  

Sejauh ini pembahasan tentang pengelolaan zakat produktif terhadap 

pemberdayaan ekonomi umat telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Dan 

untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, 

penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap 

masalah yang menjadi obyek penelitian. 

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan zakat 

produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang membahas tentang 

pendayagunaan zakat zakat secara produktif dalam perspektif ekonomi islam 

adalah dapat di benarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi 
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masing-masing mustahiq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk 

segera di atasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha 

produktif diperbolehkan oleh hukum islam selama zakat tersebut cukup banyak.  

Asnaini, dalam bukunya Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam 

mengemukakan bahwa zakat dalam pendistribusiaannya dapat dipetakan menjadi 

dua cara. Konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat 

diberikan dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh 

diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tapi di bawah pengawasan.10 

Penelitian yang di lakukan mila sartika dalam skripsinya , menjelaskan 

bahwa Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana 

zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan 

supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara 

konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan 

penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka 

dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.11 

Penelitian yang di lakukan Lisma Prabawati dalam skripsinya, 

menjelaskan tentang produk qardhul hasan di BMT Beringharjo dalam hal 

pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pinjaman modal untuk usahanya 

dengan harapan para nasabah yang tidak memiliki modal dapat di bantu dengan 

pinjaman lunak untuk menambah modal usahanya dan dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya.12 Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terletak pada sasaran objek yang diteliti, penulis lebih 

meneliti salah satu program pemberdayaan ekonomi yang ada di Dompet Dhuafa 

Yogyakarta . 

Penelitian  lain yang berkaitan dengan  zakat produktif  sebagai  sarana 

pemberdayaan  ekonomi  yang membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al 

Banjari mengenai pendayagunaan  zakat untuk pemberdayaan  ekonomi  umat  

dapat  dilakukan  dengan memberikan  sarana atau  peralatan  kepada mustahiq  

yang  disesuaikan  dengan  kepandaian  atau keterampilan yang dimiliki mustahiq. 

                                                 
10Asnaini, Zakat Produktif...Hal 63. 
11Sartika Mila(2008), “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan 

Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, Skripsi S1, Yogyakarta: FIAI UII. 
12Lisma Prabawati (2015),“ManajemenOperasional Produk Qardhul Hasan Dalam 

Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Beringharjo”, Skripsi S1 , Yogayakrta: FIAI UII. 
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Sedangkan kepada mustahiq yang mampu mengembangkan usaha produktifnya 

agar diberikan modal.13 

Penelitian yang di lakukan oleh Suhendri dalam skripsinya, menjelaskan 

tentang  “Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayan Usaha Kecil Menengah 

di BAZ Kota Depok” melakukan penelitian tentang manajemen yang dilakukan 

BAZ kota Depok dalam pembiayaan usaha kecil menengah dan manfaatnya bagi 

usaha kecil menengah. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa manajemen qardhul 

hasan belum berjalan dengan baik. Masih ditemukan kegiatan yang kurang 

berjalan sesuai perencanaan. Banyak masalah dalam bimbingan dan komunikasi 

yang dihadapi menjadi penyebab kurang berjalannya pelaksanaan pembiayaan 

sesuai dengan rencana. Untuk pengorganisasian dan pengawasan sudah di 

jalankan dengan baik. Manfaat yang didapat dari pembiayaan qardhul hasan 

dalam usaha kecil menengah terlihat dengan berhasilnya pertumbuhan ekonomi 

nasabah.14 

Jurnal ilmiah oleh Amirah, Zakat  secara  produktif  ini  bukan  tanpa  

dasar,  zakat  ini  pernah  terjadi  di  zaman Rosulullah  dikemukakan  dalam  

sebuah  hadits  riwayat  Imam  Muslim  dari  Salim  Bin Abdillah Bin Umar dari 

ayahnya, bahwa Rosulullah  telah memberikan kepadanya zakat lalu 

menyuruhnya  untuk  dikembangkan  atau  disedekahkan  lagi.  Dalam  kaitan  

dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang 

dikemukakan oleh Syekh  Yusuf  Qardhawi,  dalam  bukunya  yang  fenomenal,  

yaitu  Fiqh  Zakat,  bahwa pemerintah  Islam diperbolehkan membangun pabrik-

pabrik  atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan 

dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin,  sehingga  akan  terpenuhi  

kebutuhan  hidup mereka  sepanjang masa. Dan  untuk saat  ini peranan 

pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau 

Lembaga Amil Zakat.15 

                                                 
13Hosnu El Wafa(2003),“Konsepsi Zakat Produktif  dalam Pemikiran Syekh Muhammad 

Arsyad Al Banjari  (studi  terhadap  kitab  Sabil Al Muhtadin”,  Skripsi  S1, Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga. 
14Suhendri, “Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di 

BAZ Kota Depok”, Skripsi S1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011. 
15Amirah(2010),“Zakat Produktif Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan”, 

Jurnal , Tegal : Universitas Pancasakti . 
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Jurnal ilmiah oleh Rusli DKK, mejelaskan bahwa Zakat  yang  terkumpul  

dari  dana masyarakat  muslim  melalui  Baitul  Mal  dapat menjadikan zakat 

menjadi salah satu  instrumen yang  secara  khusus  dapat  mengatasi  masalah 

kemiskinan  dan  dapat  mensejahterakan masyarakat  ekonomi  lemah.  Karena  

ditinjau dari  pola  distribusi  zakat  tersebut menggambarkan  adanya  

keseimbangan  untuk tujuan  jangka  pendek  dan  jangka panjang. Untuk  tujuan  

jangka  pendek  maka distribusi  zakat  disalurkan  untuk  kebutuhan yang bersifat 

konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan  dasar  rumah  

tangga,pendidikan,  kesehatan  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  untuk  tujuan  

jangka panjang  penyaluran  zakat  dilakukan  dalam bentuk  pemberian  modal  

usaha  produktif sehingga  diharapkan  hasilnya  dapat  diterima secara  terus 

menerus dan memberikan manfaat secara  perekonomian  serta  meningkatkan 

pendapatan. Dengan  demikian  diharapkan masyarakat  miskin  yang  dahulunya  

menjadi penerima  zakat  (mustahiq)  menjadi  pemberi zakat (muzakki).16 

Skripsi oleh Garry nugraha menerangkan Secara mikro dana  zakat  

berperan  untuk memenuhi  kebutuhan mustahiq. Mustahiq tidak bisa diberi 

umpan  terus menerus,  tetapi harus diberi kail pula. Jika hanya memberikan 

charity, maka  tidak  akan  pernah menyelesaikan masalah  kemiskinan. Oleh  

karena  itu  para mustahiq  harus  mendapatkan  sarana,  fasilitas,  manajemen,  

dan  keterampilan  yang  akan mendorong  mereka  untuk  bisa  mandiri. Zakat  

sebagai  rukun  Islam  ketiga,  merupakan instrumen utama dalam ajaran  islam 

yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya ke  

tangan orang miskin. Zakat merupakan  institusi resmi yang diarahkan untuk  

menciptakan  pemerataan  dan  keadilan  bagi  masyarakat,  sehingga  taraf  

kehidupan masyarakat  dapat  ditingkatkan.  Hasil  zakat  untuk  menutupi  

keperluan  orang  miskin  dan kepentingan masyarakat umum.17 

Skripsi oleh Panji Afif menjelaskan bahwa Pendistribusian  zakat  harus  

berdampak  positif  bagi  mustahiq,  baik secara  ekonomi  maupun  sosial.  Dari  

                                                 
16Rusli, DKK.. (2013), “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap 

Pengentasan Kemiskinan Dikabupatenaceh Utara“,Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas 

Syiah Kuala. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. 
17Nugraha garry(2011), “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha 

Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)”, Skripsi S1, Semarang: Universitas 

Diponegoro. 
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sisi  ekonomi,  mustahiq  dituntut benar-benar  dapat  mandiri  dan  hidup  secara  

layak  sedangkan  dari  sisi sosial,  mustahiq dituntut  dapat  hidup  sejajar  dengan  

masyarakat  yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-

hal yang konsumtif  saja  dan  hanya  bersifat  “charity”  tetapi  lebih  untuk 

kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.18 

Skripsi oleh Aprea Wulan Dewi menjelaskan bagaimana pengaruh yang 

muncul dengan di bentuknya program SAKOFA pada Dompet Dhuafa 

Yogyakarta, dengan menjelaskan lebih merinci mengenai hasil yang di dapatkan 

oleh peserta dengan mengikuti program tersebut. Dari hasil penelitian yang di 

lakukan oleh saudari tersebut di dapatkan kesimpulan bahwa program SAKOFA  

belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

korban yang di ukur dengan besaran laba sebelum dan sesudah program maka 

dengan itu perlu adanya monitoring program tersebut yang lebih ketat dan 

berkesinambungan dan perlunya pengembangan lebih lanjut.19 

Dari berbagai telaah  pustaka  yang  telah  diuraikan  diatas, terdapat 

beberapa penelitian yang dilakukan pada  lembaga-lembaga  amil  zakat 

pemerintah  dan  swasta. Dari  penelitian-penelitian  diatas penyusun belum 

menemukan penelitian secara khusus membahas tentang pengelolaan zakat 

produktif perspektif ekonomi islam dengan program SAMI MANDIRI ( madrasah 

ekonomi mandiri) di Dompet Dhuafa Yogyakarta. Pada umumnya penelitian yang 

ada hanya membahas tentang hubungan jumlah dana (zakat produktif ) yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat untuk kegiatan produktif dengan 

pendapatan  yang diperoleh mustahiq, serta tentang pengaruh zakat terhadap 

pemberdayaan umat. sedangkan pada penelitian ini penulis mencoba untuk 

menggali informasi lebih mendalam tentang pengelolaan dana zakat yang di olah 

menjadi zakat produktif dengan salah satu program “SAMI MANDIRI ( madrasah 

ekonomi mandiri)” yang terdapat pada Dompet Dhuafa Yogyakarta apakah sudah 

                                                 
18Panji afif hidayat(2015),  Pengaruh Pemberdayaan Pengusaha Angkringan “Warung 

Beres” Berbasis Zakat Produktif Oleh Dompet Dhuafa Jogja Terhadap Peningkatan Laba Usaha 

Tahun 2014(StudiTerhadap Objek Pendampingan ), Skripsi Ekonomi Islam, Fak.Ilmu Agama 

Islam UII. 
19Aprea wulan dewi(2013), “Pengaruh Program Zakat “Madrasah Ekonomi Dhuafa” 

(SAKOFA) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Korban Merapi Tahun 2010 di 

Desa Cangkringan, Turi, Pakem, dan Sleman ( Studi Kasus pada Dompet Dhuafa Yogyakarta). 

Skripsi Ekonomi Islam, Fak.Ilmu Agama Islam UII. 
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sesuai dengan ekonomi islam. Berdasarkan  informasi  yang  telah  ada, maka  

penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. 

Dibandingkan dengan Skripsi-skripsi sejenis, Skripsi ini tergolong berbeda 

karena dalam Skripsi ini peneliti lebih fokus meneliti tentang manajemen strategik 

pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa yang dalam hal 

ini peneliti menggali pusat penelitian pada program pengentasan kemiskinan yang 

dimiliki oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta yakni program Madrasah Ekonomi 

Mandiri, dan dalam Skripsi ini peneliti akan melihat bagaimana kinerja  Dompet 

Dhuafa Yogyakarta untuk mengimplementasikan manajemen strategik 

pengelolaan dana zakat produktif dalam program tersebut.    

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sebagai gambaran konkrit dari alur pembahasan penelitian ini, maka 

penulis mendeskrisikan sistematika pembahasan Skripsi ini melalui lima bab.  

BAB I sebagai Pendahuluan, merupakan  bagian  yang  menjelaskan 

mengenai latar  belakang  masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan. Bab 

ini berusaha menjelaskan secara ringkas yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

BAB II membahas mengenai Landasan teori, merupakan bagian tentang 

teori untuk mengantarkan permasalahan zakat dan pendayagunaannya untuk 

pemberdayaan mustahiq. Pertama, membahas manajemen strategik pengelolaan 

dana zakat produktif yang berisi tinjauan umum manajemen, manajemen strategik, 

sistem pengelolaan dan pengalokasian zakat produktif dan dasar hukum. Kedua, 

membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di dalamnya 

menjelaskan mengenai zakat perspektif ekonomi masyarakat dan pendayagunaan 

zakat. Ketiga, lebih membahas kepada kinerja lembaga amil zakat didalamnya 

membahas kinerja kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga amil zakat 

BAB III yang menggambarkan mengenai metode yang akan digunakan 

untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data 
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BAB IV  Mendeskripskan Dompet dhuafa Yogyakarta, meliputi deskripsi 

wilayah atau letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, visi misi 

lembaga, program kerja dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya pembahasan 

mengenai pengumpulan, pendistribusian, faktor pendukung dan penghambat yang 

terjadi dalam pengelolaan serta sistem. Selanjutnya pembahasan terkait hasil 

penelitian , pada bab ini memaparkan tentang gambaran-gambaran umum obyek 

penelitian dan menganalisis data yang ada dan digunakan dalam penelitian.. 

BAB V merupakan penutup bagian akhir penulisan. Bagian ini memuat 

kesimpulan dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam  penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


