
 

14 
 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kata kepuasan (satisfaction) sendiri berasal dari bahasa latin 

“satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau 

membuat). Kepuasan dapat diartikan sebagai “upaya pemenuhan 

sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai”.12  

Kepuasan konsumen adalah konsep yang paling menentukan 

dalam pemikiran pemasaran dan riset konsumen. Secara teori, 

konsumen yang merasa puas dengan produk, jasa atau merek, 

kemungkinan besar akan terus membelinya dan memberitahukan 

kepada yang lain perihal pengalaman-pengalaman menyenangkan 

yang dirasakannya dengan produk, jasa merek tersebut. Bila tidak 

puas, kemungkinan besar konsumen akan berganti produk atau 

merek dan mengadukan keluhan kepada produsen barang, pengecer 

dan konsumen lain.13 

 

                                                             
12 Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, Dadi Adriana. Pemasaran Strategik. (Yogyakarta: C.V  

   Andi Offset, 2008), hlm. 43; Lihat juga pada Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra.  

   Pemasaran Strategik. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017), hlm. 69 
13 J. Paul Peter dan Jerry C. Olson. Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran. (Jakarta: Salemba  

    Empat, 2014), hlm. 184 
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Sebaliknya, jika setelah mengonsumsi ternyata dibawah 

harapan konsumen, maka konsumen akan merasakan kecewa, jika 

konsumen kecewa, maka pembelian kembali tidak akan terjadi lagi 

pada produk kita.14 

Jadi dapat dikerucutkan bahwa kepuasan pelanggan disini, 

berarti perasaan senang atau kecewa yang didapatkan seseorang dari 

membandingkan antara kinerja (atau hasil) produk yang 

dipersepsikan dengan ekspektasi tersebut.  

b. Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Konsep kepuasan pelanggan tampak sederhana dan banyak 

kontroversi seputar apa itu kepuasan pelanggan dan bagaimana 

mengukurnya sehingga memberikan sejumlah manfaat pokok, 

yakni: 

1) Respon terhadap strategi produsen berbiaya rendah 

Pemotongan harga pasar menjadi senjata strategik utama 

untuk meraih pangsa pasar, karena belakangan ini makin banyak 

industri yang bercirikan overcapacity dan oversupply. Harga 

murah yang didasari semata-mata aspek diskon tanpa dibarengi 

efisiensi biaya berpotensi mengorbankan standar kualitas yang 

sejatinya merupakan hak konsumen. Low cost tidak boleh 

diikuti pengurangan kualitas. Dasar utama low cost seharusnya 

adalah kemampuan menekan biaya dalam menghasilkan tingkat 

                                                             
14 Winto Johan. Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 62 
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kualitas yang setara (murah tidak sama dengan murahan). 

Konsumen mungkin tertarik membeli sekali, namun jika ia tidak 

puas, jangan ia harap bakal kembali lagi! Fokus pada kepuasan 

pelanggan merupakan upaya mempertahankan pelanggan dalam 

rangka menghadapi para produsen berbiaya rendah. Banyak 

perusahaan yang mendapati cukup banyak pelanggan yang 

sebenarnya bersedia membayar harga lebih mahal untuk 

pelayanan dan kualitas yang lebih baik.  

2) Manfaat ekonomik retensi pelanggan dibandingkan penjaringan 

pelanggan secara terus-terusan 

Memuaskan pelanggan saat ini jauh lebih murah 

dibandingkan upaya terus menerus menarik pelanggan baru. 

Biaya memperthankan pelanggan lebih murah 4-6 kali lipat 

dibandingkan biaya mencari pelanggan baru. Ini dikarenakan 

komponen biaya mencari pelanggan baru meliputi sejumlah hal 

seperti biaya iklan, biaya memahami kebutuhan dan keinginan 

spesifik pelanggan baru, memberikan diskon dan penawaran 

yang lebih menarik dibandingkan pesaing. 15 

3) Customer lifetime value 

Loyalitas pelanggan terhadap produk dan jasa perusahaan 

selama periode waktu yang relatif lebih lama berpotensi 

                                                             
15 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Pelanggan Puas? Tak Cukup!,(Yogyakarta: C.V Andi  

   Offset, 2015), hlm. 7 
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menghasilkan anuitas pendapatan yang jauh lebih besar dari 

pada pembelian individual. Konsep Customer lifetime value 

merupakan keterkaitan antara nilai yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan dan nilai yang diberikan pelanggan kepada 

perusahaan selama periode relasi diantara keduanya. Secara 

garis besar, ancangan untuk meningkatkan Customer lifetime 

value terdiri dari dua fokus: pelanggan saat ini dan pelanggan 

baru (potensial). 

 

Gambar 2. 1 

Customer Lifetime Value 

 

Masing-masing fokus terdiri dari tiga pilihan strategik. 

Untuk pelanggan saat ini pilihannya adalah retain (berusaha 

mengikat pelanggan melalui upaya menciptakan kepuasan 

pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan), grow 

(meningkatkan penghasilan), dan delete (memutuskan relasi). 

Sedangkan untuk pelanggan potensial, alternatifnya meliputi 

retrieve (mencoba menjalin hubungan kembali dengan mantan 
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pelanggan yang sejatinya profitable bagi perusahaan), acquire 

(berusaha mendapatkan pelanggan baru yang profitable, dan 

ignore (mengabaikan pelanggan yang tidak berpotensi 

memberikan Customer lifetime value positif bagi perusahaan).16 

4) Daya Persuasif gethok tular 

Banyaknya industri (terutama sektor jasa), pendapat/opini 

positif dari teman dan keluarga jauh lebih persuasif dan kredibel 

ketimbang iklan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang tidak 

hanya meneliti kepuasan total, namun juga menelaah sejauh 

mana pelanggan bersedia merekomendasikan produk 

perusahaan kepada orang lain. Situs jejaring sosial (facebook, 

Path, Instagram dan Twitter) amat potensial sebagai media 

komunikasi antar pelanggan yang di dalamnya termasuk pula 

ulasan dan rekomendasi produk/jasa maupun pemasar. 

Sebaliknya, gethok tular negatif bisa merusak reputasi dan citra 

perusahaan. Pelanggan yang tidak puas bisa mempengaruhi 

sikap dan penilaian negatif rekan atau keluarganya terhadap 

barang dan jasa perusahaan. Gethok tular negatif biasanya 

tersebar jauh lebih cepat dibandingkan gethok tular positif. 

Bahkan biasanya gosip negatif bisa menyebar secepat virus. 

Apalagi ada kecenderungan bahwa lebih besar kemungkinan 

seorang pelanggan yang tidak puas menceritakan pengalaman 

                                                             
16 Ibid., Hlm. 9 
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buruknya kepada orang lain ketimbang pelanggan yang puas 

menyampaikan pengalaman positifnya. Belum lagi ada tendensi 

bahwa orang suka melebih-lebihkan cerita pengalamannya. 

Itulah sebabnya banyak perusahaan yang mengadopsi program 

kepuasan pelanggan untuk menghindari situasi negatif semacam 

itu.17 

5) Reduksi Sensitivitas Harga 

Pelanggan yang puas dan loyal terhadap sebuah perusahaan 

cenderung lebih jarang menawar harga untuk setiap pembelian 

individunya, ini dikarenakan faktor kepercayaan (trust) telah 

terbentuk. Pelanggan yakin bahwa perusahaan langganannya 

tidak bakal bersikap oportunistik dan memanfaatkan mereka 

untuk kepentingan sesaat. Dalam banyak kasus, kepuasan 

pelanggan mengalihkan fokus pada harga ke pelayan dan 

kualitas. 

6) Kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis dimasa 

depan 

Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang, 

karena dibutuhkan waktu cukup lama sebelum bisa membangun 

dan mendapatkan reputasi atas layanan prima, dan kerap kali 

juga dituntut investasi besar pada serangkaian aktivitas yang 

ditunjukan untuk membahagiakan pelanggan saat ini dan masa 

                                                             
17 Ibid., Hlm. 10 



20 
 

 
 

depan. Program kepuasan pelanggan relatif mahal dan tidak 

mendatangkan laba dalam jangka pendek. Akan tetapi, hasilnya 

bisa dituai dalam jangka panjang dan manfaat tersebut dapat 

bertahan lama. Oleh karena itu, kepuasaan pelanggan 

merupakan indikator kesuksesan bisnis dimasa depan yang 

mengukur kecendeungan reaksi pelanggan terhadap perusahaan 

dimasa yang akan datang. Ukuran-ukuran kinerja pasar lainnya 

seperti penjualan dan pangsa pasar merupakan ukuran 

kesuksesan historis. Ukuran-ukuran semacam ini hanya 

memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dimasa 

lampau, namun tidak berbicara banyak untuk kinerja masa 

depan. Jadi, ukuran kepuasan pelanggan lebih prediktif untuk 

kinerja masa depan ketimbang data akuntansi saat ini.18 

c. Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa cara mengukur kepuasan pelanggan:19 

1) Sistem Keluhan dan Saran, banyak perusahaan membuka kotak 

saran dan menerima keluhan yang dialami oleh langganan. Ada 

juga perusahaan yang memberi amplop yang telah ditulis alamat 

perusahaan untuk digunakan menyampaikan saran, keluhan 

serta kritik. Saran tersebut dapat juga disampaikan melalui kartu 

                                                             
18 Fandy Tjiptono. Pemasaran Jasa. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014), hlm. 358 
19 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta CV, 2014),  

   hlm. 285 
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komentar, telepon bebas pulsa. Informasi ini juga dapat 

memberikan ide dan masukan kepada perusahaan yang 

memungkinkan perusahaan mengantisipasi dan cepat tanggap 

terhadap kritik dan saran tersebut. 

2) Survey Kepusasan Pelanggan, dalam hal perusahaan melakukan 

survey untuk mendeteksi komentar pelanggan. Survey ini dapat 

dilakukan melalui pos, telepon atau wawancara pribadi atau 

pelanggan diminta mengisi angket. 

3) Pembeli Banyangan, dalam hal ini perusahaan menyuruh orang 

tertentu sebagai pembeli ke perusahaan lain atau ke 

perusahaannya sendiri. Pembeli misteri ini melaporkan 

keunggulan dan kelemahan pelayanan yang melayaninya. Juga 

dilaporkan segala sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan 

pengambilan keputusan oleh manajemen. Bukan saja orang lain 

yang disewa untuk menjadi pembeli bayangan tetapi juga 

manajer sendiri harus turun kelapangan, belanja ke toko saingan 

dimana ia tidak dikenal. Pengalaman manajer ini sangat penting 

karena data dari informasi yang diperoleh langsung ia alami 

sendiri. 

4) Analisa Pelanggan yang Lari, langganan yang hilang dicoba 

dihubungi. Mereka diminta untuk mengungkapkan mengapa 

mereka berhenti, pindah ke perusahaan lain, adakah sesuatu 

masalah yang terjadi yang tidak bisa diatasi atau terlambat 
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diatasi. Dari kontak semacam ini, akan diperoleh informasi dan 

akan memperbaiki kinerja perusahaan sendiri agar tidak ada lagi 

langganan yang lari dengan cara meningkatkan kepuasan 

mereka. 

Untuk jasa yang tidak berwujud. Konsumen umumnya 

menggunakan atribut untuk mengukur kepuasan, seperti berikut: 

1) Reliability, yakni kemampuan untuk melakukan pelayanan yang 

dijanjikan secara handal dan akurat. 

2) Responsiveness, yakni keinginan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan. 

3) Assurance, yakni pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki karyawan. 

4) Empaty, yakni perhatian, pelayanan pribadi yang diberikan 

kepada pelanggan. 

5) Tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, personalia dan 

bahan tertulis. 

d. Faktor Penentu Kepuasan Pelanggan 

Menurut Zheithaml and Bitner ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain:20 

 

                                                             
20 Sentot Imam Wahjono. Manajemen Pemasaran Bank. (Surabaya: Graha Ilmu, 2009). hlm. 19 
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1) Fitur produk dan jasa. Kepuasan pelanggan terhadap produk atau 

jasa secara signifikan dipengaruhi oleh evaluasi pelanggan 

terhadap fitur produk dan jasa. Untuk jasa, fitur yang penting 

meliputi karyawan yang sangat membantu dan sopan, ruang 

transaksi yang nyaman, sarana layanan yang menyenangkan dan 

sebagainya. Dalam melakukan studi kepuasan, banyak 

perusahaan menggunakan kelompok fokus untuk menentukan 

fitur dan atribut penting dari jasa dan kemudian mengukur 

persepsi pelanggan terhadap fitur tersebut. penelitian juga 

menunjukan bahwa pelanggan jasa akan membuat trade-off  

antara fitur jasa yang berbeda (misalnya, tingkat harga dengan 

kualitas atau dengan keramahan karyawan), tergantung pada tipe 

jasa yang dievaluasi dan tingkat kekritisan jasa. 

2) Emosi pelanggan. Emosi juga dapat mempengaruhi persepsi 

pelanggan terhadap produk atau jasa. Emosi ini dapat stabil, 

seperti keadaan pikiran atau perasaan atau kepuasan hidup. 

Pikiran atau perasaan pelanggan dapat mempengaruhi respon 

pelanggan terhadap jasa. Emosi spesifik juga dapat disebabkan 

oleh pengalaman konsumsi, yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan terhadap jasa. Emosi positif seperti perasaan bahagia, 

senang, gembira akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Sebaliknya, emosi negatif seperti kesedihan, duka, penyesalan 

dan kemarahan dapat menurunkan tingkat kepuasan. 
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3) Atribut untuk keberhasilan dan kegagalan jasa. Atribut-

penyebab yang dirasakan dari suatu peristiwa mempengaruhi 

persepsi dari kepuasan. Ketika pelanggan dikejutkan dengan 

hasil (jasa lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan), 

pelanggan cenderung untuk melihat alasan, dan penilaian 

mereka terhadap alasan dapat mempengaruhi kepuasan.  

4) Persepsi terhadap kewajaran dan keadilan. Kepuasan pelanggan 

juga dipengaruhi oleh persepsi pelanggan terhadap kewajaran 

dan keadilan. Pelanggan bertanya pada diri mereka: “Apakah 

saya diperlakukan baik seperti pelangggan lain? Apakah 

pelanggan lain mendapat pelayanan yang lebih baik? Apakah 

saya membayar dengan harga yang wajar untuk jasa yang saya 

beli?”. 

5) Pelanggan lain, keluarga dan rekan kerja. Kepuasan pelanggan 

juga dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya, kepuasan terhadap 

perjalanan liburan keluarga adalah fenomena yang dinamis, 

dipengaruhi oleh reaksi dan ekspresi oleh anggota keluarga 

selama liburan. Kemudian, apakah ekspresi kepuasan atau 

ketidakpuasan anggota keluarga terhadap perjalanan 

dipengaruhi oleh cerita yang diceritakan kembali diantara 

keluarga dan memori mengenai suatu peristiwa.   
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2. Mustahik Zakat 

a. Pengertian Mustahik 

  Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.21 

Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima 

zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an. Mustahiq dapat 

berbentuk perorangan atau lembaga. Dalam QS At-Taubah [9:60] 

ق اِب  فِى الر ِ لَّف ِة قُلُْوبُىُهْم و  اْلُمؤ  او  ِمِلْين  ع ل ْيه  اْلعَٰ ِكْيِن و  سَٰ اْلم  آِءو  ُت ِلْلفُق ر  د قَٰ اِنَّما الصَّ

ِكْيم اللَّهُ ع ِلْيٌم ح  ن  اللَِّه  ۖ  و  ةًم ِ اْبِن السَّبِْيِل  ۖ  ف ِرْيض  فِْي س بِْيِل اللِّٰه و  ِرِمْين  و   واْلغَٰ

Artinya:  

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Maha Bijaksana”.22 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa, Ayat yang lalu 

menggambarkan ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw. 

sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada 

para pengembala dan lain-lain. Nah, ayat ini membenarkan sikap 

Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat, 

bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah 

dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-

pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan 

                                                             
21  Said Insya Mustafa. Repormasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah.  

     (Malang: Empatdua, 2018), hlm. 406 
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hlm.  

   196 
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menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan 

diberikan juga kepada para mu’allaf, yakni orang-orang yang 

dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan 

orang yang berutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan 

disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan 

bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa 

yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan 

ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan 

kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.23 

Jadi dapat dikerucutkan bahwa mustahik adalah orang yang 

berhak menerima zakat yang sudah diatur dalam Al-Qur’an yang 

dapat diberikan kepada 8 asnaf zakat yang diutamakan adalah kaum 

fakir-miskin. 

b. Golongan Mustahik (8 ashnaf) 

Berikut ini akan diuraikan bagaimana batasan dari masing-

masing mustahik zakat tersebut, dan bagaimana pendistribusian 

zakat pada masing-masing mustahik:24 

1) Fakir 

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak 

memiliki pekerjaan atau penghasilan yang dapat memenuhi 

                                                             
23 Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah. (Tangerang: Lentera Hati, 2005). Vol. 5, hlm. 629 
24 Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah, … hlm. 346 
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kebutuhan pokok diri dari keluarga berupa pangan, pakaian dan 

perumahan.  

2) Miskin  

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau usaha 

tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian 

kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur 

ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama yakni mereka yang 

kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. 

3) Amil  

Amil adalah orang-orang atau lembaga yang melaksanakan 

segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, 

mencatat dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan 

tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, 

seperti Muslim, Mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum 

zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, mustahiknya dan 

mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah 

bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat 

syafi’I adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara 

itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan 

pekerjaannya dan diucapkan kebutuhannya secara ma’ruf. Para 

amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai 

orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang 

mampu.  
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4) Golongan Muallaf  

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan 

hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, 

terhalangnya niat jahat mereka atas muslimin, atau harapan akan 

adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum 

muslimin dari musuh. Golongan muallaf ini terbagi pada 

beberapa golongan, baik Muslim maupun non-Muslim, yaitu a) 

Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok 

maupun keluarganya. b) Golongan yang dikuatirkan kelakuan 

jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah 

kejahatannya. c) Golongan yang baru masuk Islam. Mereka 

diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap 

Islam. d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk 

Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan 

zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk 

Islam. e) Pimpinan atau tokoh Muslim yang berpengaruh 

dikalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi 

zakat dengan harapan iman mereka tetap dan menjadi kuat. f) 

kaum muslimin yang tinggal dibenteng-benteng perbatasan 

musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat 

mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya dari 

serangan musuh. g) Kaum muslimin mengurus zakat para mani’ 
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zakat (enggan membayar zakat kecuali dengan paksaan). 

Mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka. 

5) Riqab 

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan 

dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang 

Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus 

kemerdekaannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari 

makna al-riqab adalah unsur eksploitasi yang dilakukan 

manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun 

kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian al-riqab 

adalah tawaran perang dari kalian orang-orang Muslim. Atas 

dasar ini, zakat dapat diberikan kepada: pertama, untuk menebus 

orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan 

perang Irak yang ditawan tertara kafir Amerika. Kedua, 

diberikan untuk membantu negara Islam atau negara mayoritas 

Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan 

modern, seperti negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir 

Israel. 

6) Gharimin  

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu 

untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi’I dan Ahmad, 

gharimin terdiri dari dua; Pertama, orang yang berutang untuk 

kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan 
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masyarkat. Yusuf Qardawi menyatakan dalam konteks ini zakat 

juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari 

bencana dan kehancuran. 

7) Fi Sabilillah  

Secara bahasa fi sabilillah berarti dijalan Allah. Lantas apa 

yang dimaksud dengan sasaran ini? Siapa yang termasuk dalam 

kelompok ini? Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini 

adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran 

mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan 

tertara Islma. Ibn Arabi dalam Ahkam Al-Qur’an menjelaskan 

makna sabilillah adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi 

menyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang 

tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Ada tiga 

sasaran yang disepakati para ulama dalam masalah ini yaitu; a) 

Termasuk dalam ruang lingkup makna sabilillah itu adalah 

jihad. b) Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi 

mujahid. c) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi 

kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti 

mendirikan jembatan, masjid, sekolah dan sebagainya. 

8) Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh 

yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan 

adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan 
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untuk maksiat. Termasuk dalam kategori Ibn Sabil di antaranya 

adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta 

miliknya secara paksa dan minta suaka politik. 

c. Golongan Mustahik Menurut 4 Mazhab 

Sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60, jumhur ulama 

sepakat, bahwa tidak boleh memberikan zakat kecuali kepada (asnaf 

al-tsamaniyyah) atau 8 (delapan) golongan, menurut 4 mazhab 

yaitu:25 

Tabel 2. 1 

Golongan Mustahik Menurut Hanafi dan Maliki 

Golongan Hanafi/الحنفي Maliki/الماْلكي 
Fakir 

 الفقراء
Orang yang mempunyai 

harta kurang dari 

senishab atau mempunyai 

senishab atau lebih, tetapi 

habis dengan hajat 

(keperluannya). 

Orang yang mempunyai 

harta, dan hartanya tidak 

cukup untuk keperluannya 

dalam satu tahun, orang 

yang mempunyai 

pendapatan & tidak 

mencukupi, diberi zakat 

sekadar mencukupi. 

Miskin  

 المساكين
Orang yang tidak 

mempunyai sesuatu pun. 

Orang yang tidak 

mempunyai sesuatu pun. 

Amil 

 العاملين
Orang yang diangkat 

untuk mengambil dan 

mengurus zakat. 

Pengurus zakat, penulis, 

pembagi, dan sebagainya, 

yang bekerja untuk 

kepentingan zakat. Syarat 

‘Amil: adil dan mengetahui 

segala hukum yang terkait 

dengan zakat.  

Mu’allaf 

 المؤلفةقلوبهم
Orang yang diharapkan 

keislamanya atau baru 

sebagai muslim. Mereka 

tidak diberi zakat lagi, 

Orang kafir yang ada 

harapan untuk masuk 

Islam, sebagian lain 

mengatakan, orang Islam 

                                                             
25 Gus Arifin. Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2016).  

    hlm. 156 
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sejak Khalifah Abu Bakar 

As-shidiq. 

yang baru memeluk 

agamanya. 

Hamba 

 الرقاب
Hamba yang telah 

dijanjikan oleh tuannya 

bahwa dia boleh menebus 

(memerdekakan) dirinya 

dengan uang/harta lain. 

Hamba muslim yang dibeli 

dengan uang penghasilan 

zakat dan dimerdekakan. 

Gharim 

 الغارمون
Orang yang mempunyai 

utang, sedangkan 

hartanya diluar utang, 

tidak cukup senishab, 

diberi zakat untuk bayar 

utang. 

Orang yang berutang, 

hartanya tidak cukup untuk 

bayar utang, dibayar 

utangnya dengan zakat, 

bila dia berutang bukan 

untuk sesuatu jahat.  

Fi Sabilillah 

 في سبيل الل ه
Tentara untuk berperang 

pada jalan Allah. 

Tentara dan mata-mata. 

Untuk membeli senjata, 

kuda, dan lain-lain untuk 

keperluan perang di jalan 

Allah. 

Ibn Sabil 

 ابن السبيل
Orang dalam perjalanan, 

yang putus perhubungan 

dengan hartanya. 

Orang yang dalam 

perjalanan, dan ia berharap 

sokongan untuk ongkos 

pulang ke negerinya, 

dengan syarat 

perjalanannya bukan untuk 

maksiat. 

 

Tabel 2. 2 

Golongan Mustahik Menurut Syafi’I dan Hanbali 

Golongan Syafi’i/الشافعىي Hanbali/الحمبلىي 
Fakir Orang yang tidak 

mempunyai harta dan 

usaha; atau mempunyai 

usaha atau harta yang 

kurang dari ½ 

kecukupannya, dan tidak 

ada orang yang 

berkewajiban memberi 

belanjanya. 

Orang yang tidak 

mempunyai harta, atau 

mempunyai harta kurang 

dari seperdua 

keperluannya. 

Miskin Orang yang mempunyai 

harta atau usaha sebanyak 

½ kecukupannya/lebih, 

tapi tidak mencukupi. 

Yang dimaksud dengan 

Yang mempunyai harta 

seperdua keperluannya 

atau lebih, tetapi tidak 

mencukupi. 
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kecukupan, cukup 

menurut umur biasa 62 

tahun, maka mencukupi 

dalam masa tersebut 

dinamakan “kaya”, ia 

tidak boleh diberi zakat 

bila kaya dengan harta. 

Adapun kaya dengan 

usaha, seperti orang yang 

mempunyai penghasilan 

tertentu tiap hari atau tiap 

bulan, maka 

kecukupannya dihitung 

tiap hari atau tiap bulan. 

Bila pada suatu hari 

penghasilannya tidak 

mencukupi, hari itu dia 

boleh menerima zakat. 

Adanya rumah tinggal, 

perabot rumah tangga, 

pakaian dan lain-lain 

yang perlu dipakai tiap-

tiap hari tidak terhitung 

sebagai kekayaan, berarti 

tidak menghalanginya 

tergolong sebagai fakir-

miskin 

Amil Orang yang bekerja 

mengurus zakat, dan dia 

tidak mendapat upah 

selain dari zakat itu. 

Pengurus zakat, diberi 

zakat sekedar upah 

pekerjaannya. 

Mu’allaf (a). Orang yang baru 

masuk Islam, sedang 

imannya belum kuat. (b). 

Orang Islam yang 

berpengaruh dalam 

kaumnya yang masih 

kafir, dan kita berharap, 

kalau dia diberi zakat, 

orang lain dari kaumnya 

akan masuk Islam. (c). 

Orang yang berpengaruh 

terhadap kafir kalau dia 

diberi zakat, kita akan 

terpelihara dari kejahatan 

Orang yang mempunyai 

pengaruh di sekelilingnya 

sedang ada harapan ia akan 

masuk Islam atau ditakuti 

kejahatannya, atau orang 

Islam yang ada harapan 

imannya akan bertambah 

teguh atau ada harapan 

orang lain akan Islam 

karena pengaruhnya. 
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kafir yang di bawah 

pengaruhnya.  

Fi Sabilillah Tentara sukarela, tidak 

mendapat gaji dan tidak 

pula mendapat bagian 

dari harta yang 

disediakan untuk 

keperluan perang. Ia 

diberi zakat, meskipun 

kaya, sebanyak 

keperluannya, untuk 

perang, membeli senjata, 

kuda dan alat perang 

lainnya. 

Bala tentara yang tidak 

mendapat gaji dari 

pimpinan (pemerintah) 

Ibn Sabil Musafir yang pergi dari 

negeri tempat zakat 

(balad al-zakah), atau 

melewatinya, maka ia 

diberi zakat untuk sampai 

ke tujuan; atau untuk 

sampai ke tempat ia 

miliki harta bila ada, 

dengan syarat ia 

membutuhkannya ketika 

melakukan perjalanan 

atau ketika melewati 

negeri tadi; dan 

perjalanannya itu bukan 

untuk kemaksiatan. 

Orang yang keputusan 

belanja dalam perjalanan 

yang halal (yang 

dibolekan). Musafir diberi 

sekedar cukup ongkos buat 

pulangnya. 

 

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa 

dalam madzhab Syafi’I dan Hanbali orang fakir adalah orang yang 

lebih parah kondisinya dibanding orang miskin. Ada beberapa 

argumen yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi’I dan Hanbali 

dalam hal ini. 
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a) Dalam surat at-Taubah: 60, Allah SWT memulai dengan orang 

fakir baru setelahnya dengan orang miskin  ِس اِكينِ ل ْلم  اِءو  ْلفُق ر   . Hal 

tersebut menunjukan bahwa yang pertama adalah yang paling 

penting.  

b) Dalam surat al-Kahf: 79, Allah SWT berfirma,  

ك ان   ا و  دتُّ أ ۡن أ ِعيب ه  لُون  فِي ٱۡلب ۡحِر ف أ ر  ِكين  ي ۡعم  س َٰ ا ٱلسَِّفين ةُ ف ك ان ۡت ِلم  أ مَّ

ا   ر  ِلٞك ي ۡأُخذُ ُكلَّ س ِفين ٍة غ ۡصٗباو  ُهم مَّ  ء 
 

Artinya: 

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin 

yang bekerja dilaut dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, 

karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas 

tiap-tiap bahtera.” (al-Kahf:79) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa, perahu tersebut untuk 

mencari rezeki. Sehingga seorang miskin keadaannya lebih baik 

dari pada fakir karena miskin masih memiliki modal untuk 

mencari rezeki.26 Dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan 

orang-orang miskin dan menyifati bahwa mereka memiliki 

pekerjaan yang memberikan penghasilan. 

c) Dalam sebuah doa, Rasulullah saw. Meminta perlindungan dari 

kefakiran. Doa tersebut adalah 

اْلف ْقرِ   اللُهمَّ إِن ِى أُعوذُبِك  ِمن  اْلُكْفِرو 

“Ya Allah saya berlindung dari kekufuran dan kefakiran”  

(HR al-Baihaqi) 

 

                                                             
26 Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah, … Vol. 8, hlm. 107 
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Hadits ini menjelaskan bahwa, memohon perlindungan 

kepada Allah SWT yang merupakan bukti adanya perasaan takut 

atas kehilangan iman. 

Madzhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa orang miskin 

adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk 

memenuhi kebutuhannya sehingga dia diperbolehkan meminta-

minta kepada orang. Sedangkan orang fakir menurut Madzhab 

Maliki adalah orang yang memiliki sesuatu. Namun, tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhannya selama setahun. 

Adapun beberapa argument yang mereka gunakan adalah 

berikut ini. 

1) Dalam surah al-Balad, Allah SWT berfirman, 

ب ةٍ  تْر    أْوِمْسِكينًاذ ام 

“Atau orang miskin yang sangat fakir.” (al-Balad:16) 

Ayat ini menjelaskan bahwa, dia tidak memiliki apapun 

seakan-akan dia telah tergeletak diatas tanah karena 

kemiskinannya.27 Menurut mereka dalam ayat tersebut Allah 

menyebutkan orang miskin dengan sifat ( ٍب ة تْر   yang penuh (ذ ام 

dengan debu yang menutupi kulitnya. Hal tersebut 

menunjukan betapa parah dan sengsara kondisi orang miskin. 

                                                             
27 TafsirWeb. 2020. Tafsir Al-Qur’an, diakses dari https://tafsirweb.com/ pada tanggal 13 Februari 

2020, pukul 20.35 

https://tafsirweb.com/
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2) Istilah miskin adalah orang yang tinggal (  السُُّكْون) dimana pun 

dia berada karena tidak memiliki tempat tinggal.28 

3. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)  

a. Pengertian Lembaga Amil Zakat 

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (8) tentang Lembaga Amil Zakat yang 

selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat 

yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat.29 LAZ merupakan lembaga pengelola zakat 

yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah 

institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa 

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da’wah, 

pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil 

Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. 

b. Peran dan Fungsi LAZ 

1) Peran LAZ 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat pasal 17 menjelaskan untuk membantu 

BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membantu LAZ.30 

                                                             
28 Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar. Tafsir Ekonomi Kontemporer. (Depok: Gema Insani,  

    2018), hlm. 116 
29 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
30 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
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2) Fungsi LAZ 

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Amil Zakat 

memiliki fungsi sebagai: 

a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

pengelolaan zakat. 

c. Macam-Macam LAZ 

Ada beberapa macam-macam LAZ yang ada di Indonesia yaitu:31 

1) LAZ (RZ) Rumah Zakat  

Rumah Zakat merupakan lembaga sosial yang concern 

pada bantuan kemanusiaan bersama beberapa rekan dikelompok 

pegajian Majelis Taklim Ummul Quro.  

2) LAZ Dompet Dhuafa 

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat 

Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial 

kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, 

                                                             
31 1Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.  

    330 
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Sedekah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari 

perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). 

3) LAZ ACT (Aksi Cepat Tanggap) 

ACT sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan 

kemanusiaan, yang bertransformasi menjadi sebuah lembaga 

kemanusiaan global dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas.  

4) LAZISMU 

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang 

berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan 

kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, 

perusahaan maupun instansi lainnya. 

5) LAZISNU 

LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat, Infak, 

Sedekah Nahdlatul Ulama untuk membantu umat, sebagai 

lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) 

senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat 

serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana 

Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). 

4. Pendayagunaan Zakat 

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat 

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya 

secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai 
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kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat diarahkan pada 

tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak 

positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang 

beruntung. 

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana 

mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. 

Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu 

menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat 

sasaran berkaitan dengan mustahik penerima dana zakat.  

Pada umumnya permasalahan mendasar yang dialami oleh 

usaha kecil adalah masalah permodalan, manajemen usaha, akses 

pasar dan keterampilan dan wawasan yang terbatas. Maka program 

pemberdayaan zakat harus ditujukan kepada usaha untuk mengatasi 

persoalan-persoalan usaha kecil tersebut. Tentu saja program yang 

dilakukan bukan bersifat karitatif tetapi jangka panjang, berjangka 

panjang dan bermuatan pemberdayaan.32   

Jadi dapat dikerucutkan bahwa Pendayagunaan Zakat adalah 

cara yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan dana Zakat 

sehingga dapat digunakan dengan sebaik mungkin. 

b. Distribusi Dana Zakat 

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana 

bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat 

                                                             
32 Kementrian Agama RI. Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik. (Jakarta, 2015), hlm. 84 
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yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam 

pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat 

setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif.33 

1. Konsumtif 

Konsumtif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif 

dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi 

permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan 

tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, 

bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat 

pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk 

pedagang dan lain-lain. 

2. Produktif 

Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat 

diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk 

modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana 

kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi 

pengembangan usaha pedagang kecil. 

c. Model Pendayagunaan Zakat 

Secara keseluruhan, pola pemberdayaan zakat harus 

direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran.34 

 

                                                             
33 Moh. Toriquddin. Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur.  

    (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 34 
34 Ibid., hlm. 86 
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1) Tahap Persiapan Tim 

Persiapan tim adalah tahapan awal untuk menyiapkan SDM 

pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum, maupun 

SDM pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan-

kegiatan teknis baik rutin maupun berkala, serat kegiatan teknis 

pendampingan/fasilitasi saat peserta program mengikuti 

kegiatan pemberdayaan. 

2) Sosialisasi 

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat luar bisa mendapatkan 

gambaran seputar informasi program-program pemberdayaan 

zakat ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam pelaksanaanya.  

3) Rekrutmen Peserta 

Rekrutmen peserta adalah langkah awal untuk menentukan 

sasaran pemberdayaan, sekaligus menentukan program yang 

hendak digulirkan. Misalnya, sebelum memberikan bantuan 

bagi usaha kecil, maka perlu ditentukan dahulu kriteria 

masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini dilihat dari 

berbagai aspek sebagai bagian dari prioritas program. 

4) Pemberdayaan Peserta Strategi Pemberdayaan 

Meliputi: pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan dan 

evaluasi. Dalam pemberdayaan ini, disamping dana yang 

diberikan, dibutuhkan pula pendampingan dengan tujuan dapat 
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menjaga keberlangsungan program, disamping sebagai 

konsultan para peserta dalam pemanfaatan atau pengembangan 

usahanya itu. Hal ini untuk menghindari program berjalan sia-

sia karena para peserta tidak bisa memanfaatkan bantuan 

tersebut karena terkendala berbagai hal. 

d. Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat 

Program misykat adalah program pemberdayaan terstruktur 

dan berkelanjutan atas kondisi masyarakat yaitu kemiskinan, maka 

masyarakat membutuhkan pembinaan, edukasi yang 

berkesinambungan. Proses pemberdayaan yang dilakukan 

microfinance syariah berbasis masyarakat sehingga DT Peduli tidak 

hanya memberikan pembiayaan modal kepada anggota Misykat 

tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan dalam bentuk 

edukasi pendidikan pola pikir dan karakter. Termasuk sharing 

dalam pengembangan usaha anggota Misykat. Seperti membaca Al-

Qur’an, belajar tauhid, akhlak, motivasi usaha, pelatihan program 

usaha, pengemasan dan maintenance produk. Sasaran yang dituju 

adalah kelompok miskin yang memiliki usaha mikro dan dikelola 

oleh koordinator Misykat serta dibantu oleh pendamping Misykat, 

para anggota dipimpin oleh ketua kelompok di kumpulkan dalam 

satu majelis.  
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Pemberian pembiayaan modal usaha kepada anggota 

Misykat dilakukan secara bergulir dan bergilir sampai anggota 

mencapai tahap mandiri. Pembiayaan dana bergulir diberikan 

setelah anggota mendapat pembinaan awal selama 6-12 pekan 

khusus dilakukan untuk pengembangan usaha anggota.35 

Proses pendampingan yang mengacu pada konsep tata nilai 

yang disebut Manajemen Qalbu (MQ) dimana konsep dasar MQ 

memiliki 4 komponen, yaitu: ma’rifatullah, manajemen diri, 

entrepreneurship dan leadership sebagai upaya untuk 

pengembangan sumber daya insani yang dilakukan oleh DT 

Peduli.36 

e. Program Pendayagunaan Zakat 

Beberapa program pemberdayaan zakat meliputi:37 

1) Pola Produktif 

a) Pemberdayaan Ekonomi 

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada 

beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga 

zakat: 

 

                                                             
35 Nur Fatoni, “Peran Misykat DPU DT dalam Mengentaskan Kemiskinan”. Vol. 5, Mei 2014,  

   hlm. 81-82 
36 Asep Suryanto, “Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinana dengan Microfinance    

   Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia”. Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm.  

   97 
37 Ibid., hlm. 88 
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(1) Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja. 

(2) Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memasarkan hasil 

industri kecil seperti kerajinan tangan, makanan olahan 

dan lain-lain. 

(3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta 

dalam berbagai pameran. 

(4) Pembentukan Lembaga Keuangan 

Lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga 

keuangan mikro syariah (LKS) misalnya dengan 

pendirian BMT dan Lembaga Ekonomi Bagi Hasil.  

(5) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin 

keberlangsungan usaha, misalnya Klinik Konsultasi 

Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi 

pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam 

bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.   

Program-program dalam pengembangan ekonomi 

dilakukan dengan tujuan, yakni: 

(a) Penciptaan Lapangan Kerja 

(b) Peningkatan Usaha 

(c) Pelatihan 

(d) Pembentukan Organisasi 
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2) Pola Konsumtif 

a) Bantuan Pakaian dan Tempat Tinggal 

b) Pendidikan 

(1) Mendirikan dan membantu pembangunan/ rehabilitasi 

madrasah dan pondok pesantren terpadu  

(2) Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan 

(3) Meningkatkan dakwah 

(4) Penelitian Islam 

(5) Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis 

maupun  bersifat ilmiah popular 

(6) Mendirikan perpustakaan Islam  

(7) Beasiswa 

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

terdidik. Ini berlaku untuk program beasiswa formal 

maupun pendidikan non formal. 

(8) Orang Tua Asuh  

Kegiatan orang tua asuh umumnya lebih dominan pada 

pola bantuan yang diberikan adalah dengan 

memberikan bantuan pembayaran biaya pendidikan. 
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c) Sarana Kesehatan 

(1) Membangun klinik/rumah sakit untuk melayani orang 

miskin secara gratis 

(2) Membangun rumah-rumah bersalin untuk orang-orang 

tidak mampu 

d) Pembangunan Infrastruktur 

(1) Mendirikan perpustakaan 

(2) Mendirikan pelayanan konseling 

(3) Mendirikan prasarana usaha di bidang ekonomi 

berskala kecil dan menengah 

(4) Mendirikan rumah-rumah yatim piatu 

(5) Mendirikan rumah orang tua jompo 

(6) Mendirikan rumah penderita cacat 

(7) Membantu rumah-rumah yatim piatu, orang tua jompo 

dan penderita cacat 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis kepuasan mustahik zakat telah diteliti 

oleh sejumlah peneliti. Dari sekian banyak peneliti yang membahasnya, 

penulis mengambil beberapa yang berkenaan dengan topik yang dipilih 

dalam penelitian, yaitu: 
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Tabel 2. 3 

Hasil Penelitian 

Nama/ Judul 

Peneliti 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Anwar/ Analisis 

Kepuasan 

Mustahiq 

Terhadap 

Kualitas 

Pelayanan 

dengan Metode 

Importance 

Performance 

Analisis (IPA) 

Studi Kasus 

Pada Baitul 

Maal 

Dapat disimpulkan 

bahwa, Amil Baitul 

Mal Kota 

Lhoksemawe 

membantu mustahik 

yang sedang kesulitan, 

mendengarkan 

keluhan mustahik, 

menjelaskan informasi 

dengan detail, 

memberikan informasi 

terbaru, memahami 

apa yang dikeluhkan 

dan memahami apa 

yang diinginkan 

mustahik.38 

Pembahasan 

mengenai 

kepuasan 

mustahik 

Penulis 

membahas: 

- Atribut 

Valid dan 

Reliable 

- Objek 

Penelitian 

Nur Awaliyah 

Musfirah/ 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

tingkat kepuasan 

mustahik atas 

pendayagunaan 

dana zakat pada 

program 

kesehatan di 

rumah sehat 

BAZNAS 

Jakarta. 

Dapat disimpulkan 

bahwa, mustahik puas 

dengan pelayanan 

rumah sakit, sikap 

dokter dan perawat, 

berobat di RS 

BAZNAS pilihan 

terbaik.39 

Pembahasan 

mengenai, 

Pelayanan: 

- Kualitas 

Jasa yang 

Lebih Baik  

- Rasa Aman  

- Pilihan 

Terbaik 

Penulis 

membahas: 

 

- Pelayanan 

Kesehatan 

- Objek 

  Penelitian 

 

Aulie Tsalistia, 

Rizal Syarief, 

dan Suryahadi/ 

Kajian Program 

Misykat 

Dapat disimpulkan 

bahwa, pelaksanaan 

program misykat di 

Bogor sudah 

mengarah pada 

Pembahasan 

mengenai,  

- Program 

Misykat 

Penulis 

membahas: 

- Jarak antara 

Kelompok 

                                                             
38 Anwar, “Analisis Kepuasan Mustahiq Terhadap Kualitas Pelayanan Dengan Metode Importance 

   Performance   Analisis (IPA)”. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 5, No. 2, hlm. 4-5. 
39 Nur Awaliyah Musfirah, Skripsi, “Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan mustahik    

   atas pendayagunaan dana zakat pada program kesehatan di rumah sehat BAZNAS Jakarta” 

   (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) 
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(Microfinance 

Syariah Berbasis 

Masyarakat) 

Sebagai 

Alternatif 

Pilihan Program 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro 

(Studi Kasus 

pada Dompet 

Peduli Umat 

Daarut Tauhid 

Bogor). 

pencapaian indikator 

keberhasilan program, 

indikator yang telah 

tercapai adalah 

lahirnya kelompok 

milik masyarakat, 

peningkatan ekonomi 

rumah tangga, 

peningkatan tabungan 

berencana, serta 

perubahan karakter 

dan berfikir anggota 

sehingga dapat 

terlaksana dengan 

baik.40 

- Tabungan 

Berencana 

- Perubahan 

Karakter 

Anggota 

harus 

berdekatan 

- Tanggung 

   Renteng 

- Objek 

Penelitian 

M. Ardiansyah/ 

Efektifitas 

Program 

Misykat pada 

LAZ Daarut 

Tauhid Kepada 

Masyarakat 

Kecamatan Ilir 

Timur II 

Palembang  

Dapat disimpulkan 

bahwa, Program 

Misykat yang 

dilakukan LAZ DPU 

DT Palembang yaitu 

sosialisasi dan 

memilih calon anggota 

misykat, 

mengidentifikasi 

kriteria sesuai 

ketentuan, melakukan 

survey dan wawancara 

kepada calon anggota, 

membentuk 

kelompok, 

memberikan 

pembiayaan, adanya 

pengawasan dan 

pendampingan yang 

dilakukan kepada 

mustahik yang telah 

menerima manfaat 

dana usaha.41 

Pembahasan 

mengenai: 

- Pengawasan 

dan 

Pendampin

gan 

- Membentuk 

Kelompok 

Mustahik 

Penulis 

membahas: 

- Tatacara 

perekrutan 

anggota 

misykat 

- Objek 

Penelitian 

                                                             
40 Aulie Tsalistia, Rizal Syarief, dan Suryahadi, “Kajian Program Misykat (Microfinance Syariah  

   Berbasis Masyarakat) Sebagai Alternatif Pilihan Program Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi  

   Kasus pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Bogor),” Manajemen IKM, Vol. 5, No.1, 2010,  

   hal. 20-21 
41 M. Ardiansyah, Skripsi, “Efektifitas Program Misykat pada LAZ Daarut Tauhid Kepada  

   Masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang”. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang,  

   2016) 



50 
 

 
 

 

Penjelasan mengenai tabel hasil penelitian diatas yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar mengenai “Analisis Kepuasan 

Mustahiq Terhadap Kualitas Pelayanan Dengan Metode Importance 

Performance Analisis (IPA) (Studi Kasus Pada Baitul Mal)”. 

Perbedaan dari penelitian Anwar menekankan pada atribut pelayanan 

dalam prioritas utama dianggap penting tetapi kinerjanya masih kurang 

memuaskan serta perlu diperhatikan untuk menjaga mustahiknya agar 

tetap meningkatkan kesejahteraan. Perbedaan lainnya terletak pada 

objek yang akan diteliti. Hasil penelitian yang dilakukan Anwar.   

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awaliyah Musfirah mengenai 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan mustahik atas 

pendayagunaan dana zakat pada program kesehatan di rumah sehat 

BAZNAS Jakarta”. Perbedaan dari penelitian Nur Awaliyah Musfirah 

yaitu pada pelayanan kesehatan. Perbedaan lainnya terletak pada objek 

yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sehat 

Jakarta dengan adanya strategi untuk memberikan kepuasan terhadap 

pelayanan yang diberikan Rumah Sehat BAZNAS kepada mustahik 

yang terbaik. Sedangkan hasil yang akan disajikan oleh penulis yaitu 

melakukan penelitian menurut indikator yang ada dalam setiap Uji 

Validitas agar terlihat jelas dalam hal meningkatkan pelayanan 

kepuasan mustahik.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Aulie Tsalistia, Rizal Syarief, dan 

Suryahadi mengenai “Kajian Program Misykat (Microfinance Syariah 

Berbasis Masyarakat) Sebagai Alternatif Pilihan Program 

Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus pada Dompet Peduli Umat 

Daarut Tauhid Bogor)”. Perbedaan dari penelitian Aulie Tsalistia, Rizal 

Syarief, dan Suryahadi yaitu pada jarak antar kelompok harus 

berdekatan dan tanggung renteng. Perbedaan lainnya terletak pada 

objek yang diteliti. Berdasarkan penelitian DPU DT Bogor yaitu 

sebagai lembaga pemberdayaan yang sudah memiliki SOP, maka pada 

dasarnya program misykat harus sesuai dengan rambu-rambu yang 

telah ditetapkan. Sedangkan hasil yang akan disajikan oleh penulis 

yaitu melakukan penelitian sesuai dengan karakteristik yang telah 

menjadi prinsip dasar Misykat.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ardiansyah mengenai “Efektifitas 

Program Misykat pada LAZ Daarut Tauhid Kepada Masyarakat 

Kecamatan Ilir Timur II Palembang”. Perbedaan dari penelitian M. 

Ardiansyah yaitu tata cara perekrutan calon anggota misykat. 

Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Berdasarkan 

penelitian pada LAZ DT Kecamatan Ilir Timur II Palembang yaitu 

proses tata cara pelaksanaan pemberdayaan program misykat yang telah 

dinilai efektif. Sedangkan hasil yang akan disajikan oleh penulis yaitu 

memberikan pendampingan kepada mustahik sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan mereka.  
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C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutif oleh Muhammad 

Djakfar, zakat adalah ibadah Maliyah ijtima’iyah yang memiliki posisi 

sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam 

maupun dari sisi Pembangunan kesejahteraan umat. 42 

Zakat Produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat 

membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan 

harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah harta zakat yang 

diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi 

dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.43 

Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) melalui tujuan zakat dapat 

digunakan untuk:44 

1. Memenuhi Kebutuhan darurat (Al-Hajah Al-Massah) sebagai prioritas 

utama, seperti kekurangan terhadap makanan dan biaya pendidikan 

anak yang menjadi tanggungan mustahik. 

2. Pemberdayaan ekonomi menjadi prioritas berikutnya setelah Al-Hajah 

Al-Massah terpenuhi. 

Proses pendayagunaan seperti diatas dilakukan melalui tahapan-

tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu 1) 

Pendaftaran calon penerima bantuan; 2) Survei kelayakan; 3) Strategi 

                                                             
42 Mardani. Hukum Islam. (PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 103 
43 Moh. Thoriquddin. Pengelolaan Zakat Produktif, … hlm. 29 
44 1Oni Sahroni dkk, Fikih Zakat Kontemporer, … hlm. 231 
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pengelompokan; 4) Pendampingan; 5) Pembinaan secara berkala; 6) 

Melibatkan mitra pihak ketiga; 7) Pengawasan, Kontrol dan Evaluasi.45 

Program misykat adalah program pemberdayaan terstruktur dan 

berkelanjutan atas kondisi masyarakat yaitu kemiskinan, maka masyarakat 

membutuhkan pembinaan, edukasi yang berkesinambungan. Proses 

pemberdayaan yang dilakukan microfinance syariah berbasis masyarakat 

sehingga DT Peduli tidak hanya memberikan pembiayaan modal kepada 

anggota Misykat tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan 

dalam bentuk edukasi pendidikan pola pikir dan karakter. Termasuk 

sharing dalam pengembangan usaha anggota Misykat. Seperti membaca 

Al-Qur’an, belajar tauhid, akhlak, motivasi usaha, pelatihan program 

usaha, pengemasan dan maintenance produk. 

Para mustahik atau penerima manfaat dari dana ZIS (Zakat, Infak 

dan Sedekah) oleh lembaga DT Peduli diberi modal usaha kepada ibu-ibu 

yang usianya masih produktif sehingga mampu memiliki jiwa wirausaha 

yang baik dan dapat membantu memperoleh penghasilan tambahan bagi 

keluarganya serta bisa BERDIKARI (Berdiri Diatas Kaki Sendiri) atau 

mandiri dan tidak terus bergantung pada suaminya. 

Proses pendampingan yang mengacu pada konsep tata nilai yang 

disebut Manajemen Qalbu (MQ) dimana konsep dasar MQ memiliki 4 

komponen, yaitu: ma’rifatullah, manajemen diri, entrepreneurship dan 

                                                             
45 Ibid., hlm. 229 
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leadership sebagai upaya untuk pengembangan sumber daya insani yang 

dilakukan oleh DT Peduli.46 

Upaya penciptaan kepuasan yang diberikan lembaga DT Peduli 

Tasikmalaya kepada anggota Misykat bukanlah proses yang mudah, karena 

melibatkan pula komitmen dan dukungan dari para karyawan dan pemilik 

perusahaan. 

Menurut Richard F. Gerson untuk melakukan pengukuran kepuasan 

pelanggan dapat diukur dengan cara:47 

1. Mempelajari persepsi pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. 

2. Menentukan kebutuhan, keinginan, persyaratan dan harapan 

pelanggan. 

3. Menutup segala kesenjangan yang ada. 

4. Memeriksa apakah peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan 

pelanggan sesuai harapan atau tidak. 

5. Dengan mengukur peningkatan kinerja apakah membawa 

peningkatan laba. 

6. Mempelajari bagaimana akan melakukan sesuatu dan apa yang 

harus dilakukan kemudian. 

 

                                                             
46 Asep Suryanto, “Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinana dengan Microfinance    

   Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia”. Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm.  

   97 
47 Kasmir. Manajemen Perbankan. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 241 
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Gambar 2. 2 

Kerangka Pemikiran 

Program 

Misykat  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat 

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara, ilmiah, data, tujuan, 

kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh penelitian dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.48 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.49 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam penelitian 

akan diubah, dianalisis dan diperoleh lebih lanjut dengan alat bantu 

berdasarkan teori yang telah dipelajari sehingga memperjelas gambaran 

objek yang akan diteliti khususnya mengenai Analisis Kepuasan Mustahik 

                                                             
48 Sugiono. Metode Penelitian Manjemen. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 24 
49 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9 
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Zakat Pada Program Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) 

DT Peduli di Tasikmalaya. 

B. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, 

data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan 

mengenai Analisis Kepuasan Mustahik Zakat Pada Program Misykat 

(Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) DT Peduli di Tasikmalaya. 

Adapun macam-macam sumber data dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Sumber Data Primer 

Menurut Bungin dalam buku Ibrahim menyatakan bahwa sumber 

data utama atau data primer adalah sumber utama yang dapat 

memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan 

penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.50 

Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah Manajer, 

Pendamping Misykat dan Anggota Misykat DT Peduli di Tasikmalaya 

sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.  

2. Sumber Data Sekunder 

Menurut Bungin dalam buku Ibrahim menjelaskan bahwa sumber 

data tambahan atau sumber data sekunder adalah segala bentuk 

dokumen, baik dalam bentuk tertulis ataupun foto.51  

                                                             
50 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 69 
51 Ibid., hlm. 70 
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Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen Misykat, laporan jumlah mustahik atau penerima manfaat dan 

laporan besarnya pembiayaan modal usaha anggota Misykat. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.52 

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.  

Sanafiah Faisal (1990) mengklarifikasikan observasi menjadi 

observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang 

secara terang-terangan dan tersamar (over observation dan covert 

observation), dan observasi yang tak berstruktur (unstructured 

observation).53 

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis observasi terang-terangan 

dan tersamar (overt observation dan covert observation) karena dalam 

                                                             
52 Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen, … hlm. 224 
53 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, … hlm. 226 
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melakukan pengumpulan data penulis menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga 

dalam hal ini, sumber data mengetahui sejak awal sampai akhir tentang 

aktivitas peneliti. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstuktur maupun tidak terstruktur dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon.54 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi stuktur 

yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat 

dan juga ide-ide nya. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara 

kepada kepala bagian Program Misykat DT Peduli dan para mustahik 

anggota Misykat di Tasikmalaya. 

                                                             
54 Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 194 



60 
 

 
 

3. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan tertulis yang sudah 

dirumuskan sebelumnya. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan-

pertanyaan yang disusun secara tertulis.55 Kuesioner adalah teknik 

mengumpulkan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.56 

Kuesioner dalam penelitian ini merupakan instrumen yang utama, 

kerena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti 

menyampaikan kuesioner tersebut kepada responden yang kemudian 

diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah Anggota 

Misykat DT Peduli di Tasikmalaya. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi kunci instrumen adalah 

peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan.57 Dalam penelitian ini menggunakan angket 

dan wawancara. Angket berisikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan kepuasan mustahik zakat pada program misykat, 

peneliti menggunakan pengolahan data skoring yang diperlukan dalam 

pengujian untuk keperluan analisis. Maka jawaban skor atau nilai sesuai 

dengan Skala Likert, yaitu skala psikometrik yang sering digunakan dalam 

                                                             
55 Zulganef. Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen. (Bandung: PT Rafika Aditama, 2018), 

    hlm. 146 
56 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, … hlm. 142 
57 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, … hlm. 222 
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penelitian metode survei dan digunakan untuk mengungkapkan sikap atau 

pendapat terhadap suatu fenomena sosial.58 Maka jawaban diberikan skor 

atau nilai sesuai dengan Skala Likert 5-1, yaitu penyataan positif ke negatif 

dari sangat puas, puas, netral, tidak puas dan sangat tidak puas. Berikut 

adalah Skala Likert yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan: 

Tabel 3. 1 

Skala Likert untuk Pernyataan Kepuasan 

Sangat 

Puas 

Puas  Netral  Tidak Puas Sangat 

Tidak Puas 

5 4 3 2 1 

Jumlah Skor = …… 

Selanjutnya dapat diperoleh dengan menggunakan kuesioner 

dimana hasil analisisnya dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil dalam tabel 

frekuensi dianalisis berdasarkan Reliability, Responsiveness, Assurance, 

Empaty dan Tangibles dapat dilihat terhadap kepuasan mustahik zakat pada 

program misykat.   

E. Uji Kreadibilitas Data 

Agar data yang diperoleh dari tempat penelitian mendapatkan 

keabsahan data, maka perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui 

beberapa teknik pemeriksaan tertentu, yaitu:59 

                                                             
58 Sugiyono, Metode Penelitian……, hlm. 93. 
59 Sugiyono. Metode Penelitian. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 272 
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1. Meningkatkan Ketekunan 

Melakukan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Sebagai bekal untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi – 

dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

2. Triangulasi 

Triagulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang sama kepada sumber yang sama melalui teknik 

yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan angket. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis tersebut dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk fokus 

penelitian. Namun demikian fokus penelitian tersebut masih bersifat 



63 
 

 
 

sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di 

lapangan.60 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh di lapangan dengan jumlah yang cukup banyak 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi yaitu merangkum, 

memilih dan menentukan hal – hal pokok atau penting. Data yang telah 

direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.  

Dalam mereduksi data, peneliti akan diarahkan oleh tujuan yang 

akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada 

temuan. Oleh karena itu, peneliti yang sedang melakukan penelitian 

ketika dihadapkan dengan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, 

harus dijadikan perhatian oleh peneliti dalam mereduksi data.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami.  

                                                             
60 Ibid., hlm. 245 



64 
 

 
 

Setelah data dari lapangan diperoleh, maka data dipilih sesuai 

dengan apa yang akan menjadi fokus penelitian dan penyajian data. Pada 

penelitian ini, data yang disajikan terlebih dahulu adalah, kepuasan 

mustahik zakat pada program MISYKAT.  

3. Conclusion Drawing 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti–

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalan penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal, interaktif, hipotesis atau teori. 
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Penarikan kesimpulan dilakukan setelah reduksi data dan penyajian 

data, yaitu menyajikan teori kepuasan mustahik zakat pada program 

MISYKAT dengan data yang berasal dari berbagai sumber atau 

referensi. 

G. Waktu dan Tempat Penelitian Sampel 

1. Waktu  

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan untuk melakukan 

penelitian seperti pengumpulan data sampai dengan berkahirnya 

penelitian yakni dirasa cukup. 

Tabel 3. 2 

Waktu Penelitian 

 

No. Kegiatan Tahun 2019/2020     

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1. SK Judul           

2. Studi 

Pendahuluan 

          

3. Penyusunan 

Usulan 

          

4. Seminar Usulan 

Penelitian 

          

5. Pelaksanaan: 

a. a. Pengumpulan  

b.     Data 

c. b. Pengolahan  

d.     Data 

e. c. Penganalisaan  

f.     Data 

          

6. Pelaporan: 

a. a. Penyusuna  

b.     Laporan 

c. b. Laporan Hasil  

d.     Skripsi 

          

7. Sidang Skripsi           
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2. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian yaitu di DT Peduli Tasikmlaya yang beralamat di 

jalan Ir. H Juanda Ruko Juanda Office Centre No.4, Panyingkiran, Kec. 

Indihiang, Tasikmalaya Jawa Barat 46151. 

  


