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ABSTRAK 

Laila Khoirunnisa’, 1720410048, Analisis Pemberdayaan Zakat 

Perdagangan dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

Masyarakat (Telaah UPZ Desa Karangrandu Kec. Pecangaan Kab. Jepara),  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah ketimpangan-ketimpangan 

dan ketidakmerataan baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, sehingga UPZ 

hadir untuk membantu mengurangi masalah ekonomi yang terjadi dalam 

masyarakat dan diharapkan masyarakat yang mampu dan memiliki harta 

berlimpah mau untuk menyalurkan sebagian hartanya melalui UPZ agar zakat 

dapat dikelola dan didistribusikan kepada mustahik. Di desa Karangrandu sendiri 

telah memiliki unit pengumpul zakat. Hadirnya UPZ Desa Karangrandu dapat 

membantu masyarakat untuk menyalurkan zakat kepada mustahik secara tepat 

guna dan tepat sasaran. 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pemberdayaan zakat 

perdagangan oleh UPZ Desa Karangrandu dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi masyarakat, hambatan dan kendala yang dihadapi UPZ Desa 

Karangrandu dalam pemberdayaan zakat perdagangan serta solusi alternatif 

dalam upaya peningkatan pemberdayaan zakat perdagangan oleh UPZ Desa 

Karangrandu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), dan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Subyek 

penelitian ini adalah 4 pengurus UPZ Desa Karangrandu dan 4 muzakki 

pedagang. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

wawancara, observasi serta dokumentasi. proses analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yaitu pertama 

pemberdayaan zakat perdagangan oleh UPZ Desa Karangrandu dalam upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu pengumpulan zakat dengan 

layanan jemput zakat sedangkan pendistribusian masih bersifat konsumtif untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan skala prioritas mustahik janda dan 

jompo. Kedua, hambatan dan kendala yang dihadapi UPZ Desa Karangrandu 

dalam pemberdayaan zakat perdagangan yaitu kebiasaan masyarakat dalam 

mengeluarkan zakat, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan 

kurangnya SDM yang berkualitas. Ketiga, solusi alternatif dalam upaya 

peningkatan pemberdayaan zakat perdagangan oleh UPZ Desa Karangrandu 

yaitu meningkatkan sosialisasi, melakukan identifikasi objek zakat dan 

meningkatkan pengumpulan zakat melalui celengan. 
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Desa Karangrandu. 

 


