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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Dimana ada kemauan, disitu ada jalan” 

“Kemanapun kita pergi, selama niat kita baik, Allah tidak akan membiarkan kita 

sendirian” 

“Buatlah usaha anda berhasil dengan satu-satunya cara yaitu kerja keras” 

 

PERSEMBAHAN 

Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Skripsi ini 

merupakan tanda karya saya dalam menuntut pendidikan, melakukan penelitian 

dan berkolaborasi dalam kebaikan selama mengemban amanah menjadi 

mahasiswa. Saya persembahkan skripsi ini untuk Orang Tua saya tercinta yang 

sepanjang hidup telah memberikan segalanya untuk saya, seluruh kawan  yang 

selalu membersamai saya dalam berjuang, dan untuk Fakultas Ekonomi 

UNISSSULA yang sudah menjadi latar cerita yang sangat berkesan bagi hidup 

saya, 

Hidup adalah tentang perjuangan. Jangan pernah lelah dalam berjuang karena 

sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Selalu semangat dan 

terima kasih sudah selalu berjuang.
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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari’ah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Narasumber pada penelitian ini adalah 

Organisasi Pengelola Zakat yang menyalurkan zakat produktif dan para mustahik 

yang menerima zakat produktif yang menjadi mustahik minimal 12 bulan.  

Penelitian berfokus pada mustahik yang menerima zakat produktif yang disalurkan 

oleh BAZNAS Kota Semarang dan LAZ Dompet Dhuafa Republika. Metode 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu gabungan antara 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendayagunaan zakat produktif berperan positif dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik secara holistik. 

 

Kata kunci : Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, Maqashid Al-Syari’ah
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ABSTRACT 

This study analyzes how the role of productive zakat in improving the mustahik 

welfare in terms of aspects of Maqashid Al-Sharia. This research uses qualitative 

approach with sampling technique using purposive sampling technique. Resource 

persons in this study are Zakat Management Organizations that distribute 

productive zakat and the mustahik who receive productive zakat which becomes 

mustahik minimum 12 months. The study focuses on the mustahik who received 

the productive zakat channeled by BAZNAS Semarang City and LAZ Dompet 

Dhuafa Republika. Data collection method of this research using triangulation, that 

is combination of observation, interview, and study of documentation. The result of 

the study indicate that the utilization of productive zakat has a positive role in 

improving the welfare of mustahik holistically. 

 

Keywords : Productive Zakat, Mustahik Welfare, Maqashid Al-Sharia  
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INTISARI 

Penelitian ini membahas tentang peran pendayagunaan zakat produktif dalam 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan berdasarkan konsep Islam 

merupakan kesejahteraan secara holistik, meliputi material dan spiritual. 

Kesejahteraan holistik dapat ditinjau berdasarkan Maqashid Al-Syari’ah, dimana 

kesejahteraan bersumber dari terpeliharanya agama (Ad-Diin), jiwa (An-Nafs), akal 

(Al-Aql), keturunan (An-Nasl) dan kekayaan (Al-Maal). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Narasumber pada penelitian ini adalah Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) yang menyalurkan zakat produktif dan para mustahik yang 

menerima zakat produktif yang sudah menjadi mustahik minimal 12 bulan untuk 

dapat mengetahui upaya yang dilakukan OPZ dan sejauh mana peran zakat 

produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode purposive sampling 

dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap 2 manager OPZ dan 

10 mustahik yang menerima pendayagunaan zakat produktif. Data yang berhasil 

dihimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan 

oleh BAZNAS Kota Semarang dan LAZ Dompet Dhuafa berperan positif dalam 

meningkatkan kesejahteraan mustahik ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari’ah. 
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