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ABSTRAK 

Transformasi pada Mustahiq Penerima Zakat Produktif Modal Usaha Lembaga 

Amil Zakat di Surabaya 

 

Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang disejajarkan dengan sholat, begitu banyak potensi 

yang dimiliki oleh zakat. zakat di distribusikan menjadi 2 jenis, yakni konsumtif dan 

produktif, jika secara konsumtif dipakai langsung habis, berbeda dengan produktif yang 

digunakan untuk dikembangkan. salah satunya adalah untuk modal usaha yang digunakan 

untuk berwirausaha, agar tercipta transformasi pada mustahiq untuk mencapai kehidupan 

lebih baik. penelitian ini untuk menegetahi bagaimana zakat produktif modal usaha dapat 

mentransformasikan mustahiq pada lembaga amil zakat di Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. data-data 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui wawancara secara langsung kepada 

mustahiq. Informan kuncinya adalah mustahiq yang menerima zakat produktif modal 

usaha, sedangkan informan pendukungnya adalah pimpianan lembaga amil zakat yang 

menjalankan program zakat produktif modal usaha, untuk menguji keabsahan data 

dilapangan maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan cara 

memperoleh informasi dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga, dan 

seterusnya. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mustahiq penerima zakat produktif 

modal usaha cenderung tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, untuk mencapai 

transformasi diperlukan waktu yang tidak singkat, waktu ini menunjukkan kinerja 

mustahiq dalam mengelola dan mengatur usaha agar dapat berjalan baik. Perubahan yang 

dirasakan mustahiq adalah pada pendapatan yang meningkat, mental dalam menjalnkan 

usaha dan karakter diri mustahiq. permasalahan yang dihadapi mustahiq adalah 

ketersediaan modal, mental mustahiq, serta pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lembaga amil zakat. 
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