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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang berusaha untuk 

dipecahkan. Berdasarkan data pada BPS menunjukan bahwa jumlah penduduk 

menunjukan perkembangan yang bagus. Hal ini dikarenakan oleh garis 

kemiskinan yang meningkat pula dari 401.220 menjadi 425.250. Dilihat dari 

grafik perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun, 

Dari tahun 2015 yang berjumlah 28 juta jiwa turun menjadi 25 juta jiwa di 

tahun 2018. 

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
1 

 
Sumber : Data Badan Pusat Statistik , Jumlah Penduduk Miskin . 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi. 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-

provinsi-2007-2019.html. ( Diakses pada tanggal 9 September  2019, pukul 13:55) 
 

25000

26000

27000

28000

29000

2015
Sem I

2015
Sem

II

2016
Sem I

2016
Sem

II

2017
Sem I

2017
Sem

II

2018
Sem I

2018
Sem

II

2019
Sem I

Jumlah Penduduk Miskin 

Jumlah Penduduk
Miskin



2 
 

 
 

Faktor yang menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin ini antara 

lainnya adalah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan bantuan sosial di 

awal tahun . Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi 

anggaran bansos mencapai Rp36,97 triliun atau naik 106,62 persen dibanding 

tahun sebelumnya. Dengan rata – rata keberhasilan pendistirbusian 99,98%.
2
 

Meski begitu, pemerintah perlu mempertahankan jumlah penduduk 

miskin agar tidak meningkat dan menangani masyarakat di garis yang benar – 

benar sulit untuk keluar dari kemiskinan. Dilihat dari faktornya, bantuan dana 

social ini berperan penting untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu 

pendistribusian bantuan dana sosial dan pembinaan usaha perlu dilaksankan 

yang membutuhkan kerja keras dan kerja sama dalam kelompok masyarakat 

ini. 

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 hingga 

tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0.39 persen atau sebanyak 246 694 

orang. Pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk miskin yang berada di 

Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 238 960 orang atau sekitar 9.18 persen. 

Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 yang berjumlah 4 485 654 orang 

atau sekitar 9.57 persen. Di Tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 3 

                                                             
2
 Andry Novellno,  “ Jumlah Penduduk Miskin Maret 2019 Turun jadi 25,14 juta” : 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532-412205/jumlah-

penduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta. Diakses pada  4 Desember 2019 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532-412205/jumlah-penduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532-412205/jumlah-penduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta
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539 400.  Angka ini menunjukan program bantuan dana social berhasil di  

jalankan.
3
 

Kota Banjar menunjukan penurunan tingkat kemiskinan, yaitu jumlah 

penduduk miskin mengalami penurunan dari 7,06 persen di tahun 2017 

menjadi 5,70 persen ditahun 2018 menunjukan penurunan sebanyak  1,36 

persen atau sebanyak 2 460 ribu jiwa.
4
  

Grafik 2.2 Presentase Kemiskinan di Kota Banjar 

 

Menurut data Garis Kemiskinan di Badan Pusta Statistik 2017, 

pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Kota Banjar mencapai sebesar Rp 

305 603 per kapita per bulan dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 

Rp. 324 958 per kapita per bulan di tahun 2018.
5
 Artinya, upaya pengentasan 

kemiskinan di Kota Banjar masih bersifat jangka pendek, yaitu untuk 

                                                             
3 Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi. , , , . 
4 Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota. 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-

kabupaten-kota-2015---2018.html. (Diakses pada tanggal 9 September 2019, pukul 15:35) 
5
 Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskian menurut Kabupaten/Kota. 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1264/garis-kemiskinan-menurut-

kabupaten-kota-2015---2018.html. (Diakses pada tanggal 9 September, pukul 19:40) 
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pemenuhan kebutuhan dasar hidup, seperti; program Beras Miskin (Raskin), 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan ekonomi lainnya. Sehingga, 

rumah tangga miskin belum mampu meningkatkan ekonomi keluarga dengan 

pengembangan usaha mandiri yang mampu menciptakan nilai daya beli bagi 

keluarganya sendiri. 

Dilihat dari data dan realitas di atas pemerintah perlu membuat program – 

program unggulan dalam basis produktif dan membuat strategi pemberdayaan 

agar berjalan dengan efektif. Pemerintah juga hendaknya membuat aturan 

yang mengacu pada hukum Negara itu sendiri, seperti yang tercantum dalam 

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlanjar 

wajib dilindungi oleh Negara.
6
 

Dalam Islam instrument yang dapat mengentaskan kemiskinan adalah 

zakat. Urgensi kemiskinan dalam Islam ini sangat penting. Bahkan menurut 

Yusuf Qardhawi kemiskinan mampu melenyapkan kebaikan, memunculkan 

kehinaan, dan mendorong seseorang, harus dianggap sebagai suatu bencana 

yang harus ditanggulangi salah satunya melalui pemberdayaan zakat 

produktif.
7
 Pengentasan kemiskinan ini akan lebih efektif apabila dikelola 

oleh lembaga yang ahli dalam mengelola zakat. Lembaga yang bertugas 

untuk itu yaitu Badan Amil zakat Nasional ( BAZNAS ) Kota Banjar. 

BAZNAS Kota Banjar dijadikan tempat penelitian karena belum ada 

penelitian mengenai kesejahteraan Mustahik dalam model CIBEST. 

                                                             
6
 Undang – Undang Dasar Pasal 34 Ayat 1 

7  Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat,( Jakarta : PT Pustaka Litera Antarnusa,2002), hlm.34. 
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Pendistribusian zakat produktif ini sebagai bantuan dana usaha dengan 

akad Qardh Hasan. Artinya zakat yang diberikan bukan bersifat konsumtif 

tetapi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik maksimalnya dapat 

menjadi seorang muzaki dan minimalnya menjadi munfiq yang rajin berinfaq. 

Data penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Banjar, dapat dilihat pada Tabel 

di bawah ini :  

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Banjar 
No. Tahun Jumlah Penghimpunan 

1 2016 11,718,958,303 

2 2017 11,745,461,883 

3 2018 11,984,302,151 

 

     Sumber : Data Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Banjar. 

 Dalam table diatas, dapat dilihat penghimpunan zakat mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun.  Di tahun 2017 penghimpunan zakat 

mengalami peningkatan sebanyak Rp. 26.503.580 dan pada tahun 2018 

mengalami peningkatan yang sangat pesat sebanyak Rp.202.840.268.  

Banyaknya dana zakat yang terhimpun dari para muzaki ini menjadi 

keharusan lembaga untuk mendistribusikan dana zakat untuk para mustahik. 

Pemberdayaan zakat untuk mencapai kesejahteraan ini salah satunya dengan 

pemberdayaan zakat produktif berupa pemberian dana usaha kepada para 

mustahik yang memenuhi kriteria pemberdayaan zakat produktif. Di Badan 

Amil Zakat Nasional Kota Banjar,  pemberdayaan zakat produktif sudah 

berjalan setalahnya dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 
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Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Pemberdayaan 

zakat produktif dalam bentuk pemberian dana usaha salah satunya pada tahun 

2018 terlihat dalam table dibawah ini. 

Tabel 1.2 Pemberdayaan Zakat Produktif Tahun 2018 
No. Kecamatan Jumlah 

Mustahik 

Jumlah ( Rp ) 

1. Banjar I 18 72,000,000 

2. Banjar II 31 31,000,000 

3. Pataruman 6 25,000,000 

4. Langensari 5 21,000,000 

 Total 60 149,000,000 

Sumber :  Data Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota 

Banjar. 

Dilihat dari table diatas, bahwa pemberdayaan zakat produktif di 

BAZNAS Kota Banjar ini sudah sangat besar nominalnya. Diharapkannya 

dengan pemberdayaan ini dapat mensejahterakan ekonomi mustahik tidak 

secara konsumtif tetapi produktif.  

Penggunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan 

selama ini masih terbatas pada pengukuran aspek material saja. Oleh Karena 

itu dibutuhkan suatu model yang dapat digunakan untuk mengukur aspek-

aspek lainnya seperti aspek spiritual. Salah satu model yang dapat digunakan 

adalah CIBEST Model. CIBEST Model adalah metode pengukuran 

kemiskinan beradasarkan perspektif Islam dengan cara menyeimbangkan 

aspek material dan aspek spriritual.  
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Menggunakan Model CIBEST ini akan diteliti pengaruh dari 

pemberdayaan zakat produktif yang diberikan pada mustahik sebelum di 

berikan zakat produktif dan setelah di berikan zakat produktif. Dilihat dari 

aspek material dan spiritual mustahik, akan dilihat letak kesejahteraan 

mustahik dalam kuadran CIBEST ( Center Of Islamic Business And 

Economic Studies)  apakah berpindah atau tidak. Data mustahik di BAZNAS 

Kota Banjar yang akan dijadikan responden yaitu 60 mustahik pemberdayaan 

zakat produktif di tahun 2018. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perubahan tingkat kesejahteraan pada mustahik 

sebelum dan sesudah menerima zakat produktif ? 

2. Apakah terdapat perubahan kuadran sebelum dan sesudah mustahik  

menerima zakat dalam Model CIBEST ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui : 

1. Terdapat atau tidaknya perubahan tingkat kesejahteraan pada mustahik 

sebelum dan sesudah diberi zakat produktif. 

2. Penempatan kesejahteraan rumah tangga dalam Model CIBEST. 

3. Terdapat atau tidaknya perubahan kuadran sebelum dan sesudah 

mustahik menerima zakat dalam Kuadran CIBEST. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebesar – besarnya 

yang khususnya untuk lembaga pengelola zakat. Secara terperinci 

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Akademisi ( Mahasiswa, Dosen )  

Dapat dijadikan salah satu sumber untuk menuntut ilmu agar dapat 

mengembangkan potensi zakat di Indonesia 

2. Praktisi 

Diharapkan dapat digunakan untuk evaluasi pendistribusian dana 

zakat produktif di periode yang akan datang. 

3. Umum 

Memberi informasi kepada masayarakat luas mengenai manfaat 

yang dihasilkan dari pemberdayaan zakat produktif 

 

 


