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 Di kota banjar tingkat kesejahteraan masih rendah, dilihat dari jumlah 

penduduk miskin sebanyak 10.410 orang. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan adalah dengan menggunakan instrumen zakat yaitu zakat produktif. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pemberdayaan zakat produktif di 

BAZNAS Kota Banjar terhadap kesejahteraan mustahik.  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model CIBEST. 

Model CIBEST terdiri dari 4 Kuadran yaitu, Kuadran I (Kesejahteraan), Kuadran 

II (Kemiskinan Material), Kuadran III (Kemiskinan Spiritual), dan Kuadran IV ( 

Kemiskinan Absolut). Dalam penelitian ini diteliti dampak bantuan zakat 

produktif terhadap letak kuadran rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah 

diberi bantuan. Dengan menggunakan dua nilai yaitu, Material dan Spiritual.   

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitaitf. Sumber data dalam penelitian mengunakan dua sumber data yaitu, 

sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari mustahik, dan data 

sekunder dari data dan dokumen yang ada di BAZNAS Kota Banjar. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui apakah terdapat perubahan tingkat 

kesejahteraan pada mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, 2) 

Dan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan kuadran sebelum dan sesudah 

mustahik  menerima zakat dalam Model CIBEST. 

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa dari 15 rumah tangga mustahik di 

kuadran I (Kesejahteraan) meningkat menjadi 30 rumah tangga mustahik. Dan 

untuk kuadran II (Kemiskinan Material) menurun dari 22 menjadi 8 rumah tangga 

mustahik, Kuadran III (Kemiskinan Spiritual) dari 1 menjadi 0 rumah tangga 

mustahik dan Kuadran IV (Kemiskinan Absolut) tidak ada rumah tangga yang 

masuk dalam kuadran ini baik sebelum maupun sesudah diberi bantuan dana zakat 

produktif. Hasil Uji T data berpasangan menunjukan nilai t-hitung untuk nilai SV 

adalah 0.547 dengan probabilitas (Sig) 0,588 dan t-hitung nilai MV adalah -6.433 

dengan probabilitas (Sig) 0,000.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beda 

atau adanya pengaruh terhadap nilai Material dan tidak ada beda atau tidak ada 

pengaruh terhadap nilai spiritual. 
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