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ABSTRAK 

Skripsi yang  berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap 

Pembuatan Bandeng Presto Pada Program Bunda Yatim di LAZ Dompet 

Amanah Umat (DAU) Sidoarjo” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang 

bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif 

di LAZ Dompet Amanah Umat (DAU) Sidoarjo dan bagaimana pendayagunaan 

zakat produktif terhadap pembuatan bandeng presto pada program bunda yatim 

di LAZ Dompet Amanah Umat (DAU) Sidoarjo .  

 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan  

observasi lapangan. Dalam menganalisis data melalui teknik pengumpulan data, 

menyajikan data yang terpilih secara keseluruhan, kemudian menarik kesimpulan 

dari hasil analisis data yang diperoleh. 

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah pendayagunaan zakat produktif 

terhadap pembuatan bandeng presto pada program bunda yatim di LAZ Dompet 

Amanah Umat Sidoarjo bahwa Program bunda yatim adalah salah satu dari 

beberapa program pemberdayaan yang ada pada LAZ Dompet Amanah Umat. 

Dari program ini banyak menghasilkan olahan yang telah mendapatkan izin 

PIRT(pangan industri rumah tangga) salah satunya adalah produk olahan 

bandeng presto. Agar program ini dapat terwujud dengan baik, LAZ Dompet 

Amanah Umat memberikan program pemberdayaan dan pendayagunaan zakat 

produktif dengan fasilitas pendanaan, pelatihan usaha dan pendampingan usaha 

dakwah. Adapun sistem penyaluran zakat produktif pada program bunda yatim 

terhadap pembuatan bandeng presto kepada bunda yatim karena masih belum 

mandiri, program ini termasuk program yang akan atau belum mempunyai usaha 

yaitu dengan penyaluran zakat produktif dengan mekanisme in kind. Dengan 

waktu lamanya menjadi mustahiq bunda yatim maka meningkat pula kemampuan 

keterampilan karena intensitas pelatihan dan pendampingan  usaha diikuti oleh 

mustahiq secara teratur. Program pendayagunaan dan pemberdayaan mustahiq 

pembuatan bandeng presto pada program bunda yatim di LAZ Dompet Amanah 

Umat Sidoarjo telah berhasil karena telah meningkatkan pendapatan mustahiq 

pembuatan bandeng presto pada program bunda yatim. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi lembaga amil zakat agar 

meningkatkan sosialisasi untuk menarik minat berzakat  dan memperluas 

pemasaran bandeng presto pada program bunda yatim. Bagi masyarakat supaya 

lebih inisiatif dan tidak terpaku  oleh sistem yang diberikan oleh LAZ Dompet 

Amanah Umat agar dapat lebih berkembang dengan baik. 

Kata Kunci : Pendayagunaan, Zakat Produktif, Bandeng Presto, Bunda Yatim. 


