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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran zakat produktif 

serta dampak yang ditimbulkan pada program modal usaha untuk 

mensejahterakan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati. Rumusan Masalah dari 

penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penyaluran zakat produktif pada program 

bantuan modal usaha untuk mensejahterakan musathik di BAZNAS Kabupaten 

Pati. Kedua, bagaimana dampak penyaluran zakat produktif terhadap 

perekonomian mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau lapangan. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. 

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. 

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pati. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pati 

adalah: pertama, Penyaluran zakat produktif pada bantuan modal usaha di 

BAZNAS Kabupaten diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 1.500.000 pada 

periode pertama dengan melengkapi persyaratan membentuk kelompok yang 

terdiri dari 10 orang dengan FC KTP, KK dan surat keterangan usaha dari desa. 

Kemudian disurvei oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pati dan setiap kelompok 

diberi penanggungjawabnya. Setelah memenuhi semua persyaratan tersebut 

kemudian diberikan dananya dengan catatan dana yang telah diberikan itu 

dikembalikan lagi tanpa bungan dengan cara ditabung atau diagsur ke pengurus 

kelompok penerima yang kemudian sudah terkumpul semua diserahkan ke pihak 

BAZNAS Kabupaten Pati. Kedua, dampak dari penyaluran zakat produktif pada 

bantuan modal usaha terhadap perekonomian mustahik sangat memberikan 

manfaat yang mulia yaitu semakin semangat berjualan dan semakin memotivasi 

penerima bantuan untuk berjama’ah pengajian serta bisa memenuhi kebutuhan 

sehari-sehari mustahik dan bertambahnya modal dalam berjualan.  
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