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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pengelolaan dana zakat yang baik dan benar akan mengakibatakan 

timbulnya perubahan terhadap taraf perekonomian para penerima dana zakat. 

Semua itu tergantung pada lembaga yang mengola dana zakat itu sendiri. 

Oleh sebab itu, berkaitan dengan peran lembaga amil zakat (LAZ) dalam 

menigkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kaum dhuafa, telah 

dilakukan beberapa peneliti di antaranya: 

Penelitian Mila Sartika (2012), dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan 

Mustahiq  pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, membahas mengenai 

pemberdayaan ekonomi yaitu penelitian yang menjelaskan bahwa 

pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan 

yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan 

dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi 

pengangguran dan menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar 

konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan  

zakat  untuk  konsumtif hanyalah untuk  hal-hal yang bersifat darurat. 

Artinya, Ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk  dibimbing untuk  

mempunyai  usaha mandiri atau memang untuk  kepentingan  mendekat, 

maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Mila Sartika fokus pada peran 
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lembaga amil zakat  dalam pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan 

pendapatan usaha mustahiq yang tergolong kepada kelompok kauam dhuafa 

dan usahanya di bidang perdagangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mila Sartika menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah 

dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah 

dana (zakat) yang disalurkan benar – benar mempengaruhi pendapatan 

mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan 

semakin tinggi pula pendapatan mustahiq. Berdasarkan hasil analisis data 

dengan bantuan program Windows SPSS 11.5 dari variabel jumlah dana 

(zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan mustahiq ditemukan 

besarnya pengaruh variabel jumlah dana(zakat) yang disalurkan terhadap 

pendapatan mustahiq sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari 

pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji 

parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) 

dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap pendapatan mustahiq. Perbedaan peneliti dengan Mila 

Santika terletak pada fokus penelitiannya. Peneliti lebih terfokus pada peran 

Lazismu dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa. 

Penelitian Arif Maslah (2012), dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengelolaan  Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan 

Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di 

Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang), 

Penelitian Arif merupakan  penelitian kualitatif. Dia menjambarkan bahwa 
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awalnya harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan  didistribusikan  

kepada  para mustahiq berupa uang dan makanan  pokok. Sistem pengelolaan 

tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, 

hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. 

Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif 

solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian 

besar para mustahiq mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk 

dikembangbiakan. Perbedaan  Peneliti dengan  penelitian  Arif adalah  

mengenai peran lembaga amil zakat dalam pendayagunaan zakat 

produktifnya. Penelitian Arif dengan menggunakan binatang ternak untuk 

memprokduktifkan masyarakat sedangkan  peneliti lebih menekankan kepada 

peran lembaga dalam usaha kemandirian dalam memproduktifkan masyarakat 

yakni dibidang pemberdayaan dan yang menjadi sasarannya adalah asnaf 

fakir miskin (kaum dhuafa). 

Penelitian Sheilla Saskia (2015), dalam skripsinya yang berjudul 

Pendayagunaan Zakat Produktif  Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha 

Mustahiq  (Studi Komparatif  Pada Laz Zakat Center Thoriqatul Jannah  

Dan Laziswa At-Taqwa Cirebon) Hasil penelitian Sheilla  menginformasikan 

bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan Zakat Center cukup efektif, 

sehingga dari segi pendapatan mustahiq mengalami peningkatan, dari 

pendapatan tersebut mustahiq mampu menabung secara rutin. Pendayagunaan 

zakat yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kurang efektif dikarenakan 

adanya kendala yang dialami mustahiq seperti kesulitan dalam 
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menanggulangi orang-orang yang berhutang, sakit dan dana yang masih 

digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dari segi pendapatan hanya 

sedikit mustahiq yang mengalami peningkatan. Penelitian Sheilla lebih 

terfokus kepada pendapatan dari hasil usaha para mustahiq yang 

mendapatkan bantuan dana dari Laz Zakat Center Thoriqatul Jannah  Dan 

Laziswa At-Taqwa Cirebon. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada peran 

LAZISMU dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa melalui 

program-program yang dilakasanakan oleh LAZISMU. 

Wiwin Zuhro (2014), dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Peranan 

Lazismu Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Umat Islam ( Studi Kasus 

Di LAZISMU Kota Pasuruan) Wiwin Zuhro Dalam penelitiannya 

menggunakan rancangan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu 

menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada 

kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil kesimpulan. Data primer dari 

penelitiannya adalah hasil wawancara, data sekunder diperoleh dari hasil 

penelitian kepustkaan yang berkaitan dengan penelitian. Jenis penelitiannya 

adalah studi kasus. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode 

interview, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya disimpulkan 

bahwa dengan adanya program-program yang sudah berjalan dengan baik di 

LAZISMU, bahwa antara jumlah pemasukan dan pengeluaran dana ZIS yang 

relevan sesuai dengan syari’at islam. Jumlah dana pemasukan yang banyak 

menandakan bahwa masyarakat kota pasuruan mayoritas sudah mengetahui 

akan kewajiban berzakat. Mereka sadar akan pendapatan yang diperoleh 
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2,5% adalah milik orang lain. Dalam artian 2,5 % harta merekan wajib 

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. 

Maka dari itu dalam penelitian skripsi yang berjudul Peran Lembaga 

Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa,  akan dibahas mengenai apa  

peran LAZISMU dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa serta 

mengetahui faktor pendukung dan penghamabat LAZISMU dalam 

meningkatkan perekonomian kaum dhuafa. 

B. Kerangka Teori 

1. Peran 

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-

syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, peran meliputi norma-

norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 
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Kedua, peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan 

oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga 

dapat dilakukan sebagai individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. Ketiga, peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial 

memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan 

berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang 

satu dengan yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada 

saling ketergantungan. Dalam kehidupan masyarakat itu munculah apa 

yang dinamakan peran. Peran merupaan aspek yang dinamis dari 

kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang 

bersangkutan menjalankan suatu peranan (Thoha; 1997) 

2. Zakat, Infaaq dan Shadaqah (ZIS) 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari 

zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah 

fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan 

persyaratan tertentu (Huda dan Heykal, 2001: 293) 

Zakat merupakan saah satu rukun islam yang keberadaannya 

menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan 

ibadah dan kewajiban social bagi agniya’ (hartawan) serta kekayaannya 
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yang memenuhi batas minimal (nisbah ) dan rentang waktu satu 

tahun/haul (Rofiq. 2004: 259).  

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah 

harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah 

untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang 

sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan 

kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf (Damawan, 

Rahardjo, 1999: 475). 

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti 

mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut 

istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau 

pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan 

agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas 

dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan 

rendah maupun sempit (Muhammad Sanusi, 2009 :12 ). 

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu 

pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik 

dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk 

delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, 

misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan 

jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya (Ilmi 

Makhalul, 2002 :69) 
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shadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya 

saya ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah (sedekah) dapat 

berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan 

kalimah thayyibah lainnya. Demikian juga shadaqah dapat berupa 

pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri 

untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain 

yang membedaakan keduannya adalah bahwa infak dikelurkan pada saat 

sesorang menerima rezeki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih 

umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, 

serta peruntukkannya.  

Istilah sedekah berasal dari bahasa arab shadaqa. Di dalam Al 

Munjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari 

allah, bukan sebagai pengohrmatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, 

sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara suksrela tanpa 

dibatasi waktu dan jumlah ( haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan 

mengharap ridho Allah (Irfan el-Firdausy, 2009: 14) 

Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) adalah salah satu ibadah yang 

memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari 

sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. 

Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan 

dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansif, 

pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi 

aktif dalam memecahkan permasalahan keummatan seperti peningkatan 
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kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan 

pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan makro, zakat dapat di 

maksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi 

ekonomi Islam. 

Secara konseptual kelima rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, 

zakat, puasa, dan haji, memiliki hubungan yang terkait erat antara satu 

sama lainnya. Kelimanya terakumulasikan pada dua hubungan yaitu, 

secara vertikal dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama 

manusia. Kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan ketentuan 

ibadah shalat dan zakat. Shalat tiang agama, zakat tiang sosial 

kemasyarakatan yang apabila tidak dilaksanakan, meruntuhkan sendi-sendi 

kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan 

pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya 

kekacauan (chaos) dan gejolak sosial yang menghancurkan sendisendi 

kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Muzakki (orang yang 

wajib mengeluarkan zakat) akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam 

menunaikan kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung muzakki 

telah berupaya melakukan tindakan preventive terjadinya berbagai 

kerawanan dan penyakit sosial. Umumnya yang dilatarbelakangi oleh 

kemiskinan dan sistem sosial yang penuh dengan ketidakadilan dalam 

kehidupan sosial. Pelaksanaan pengamalan zakat, harus ditangani oleh 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) yang memiliki sistem 
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manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut ditujukan untuk 

mencapai hasil yang optimal dan efektif (Qardhawy, 1975: 85). 

Organisasi pengelola di Indonesia zakat terbagi menjadi dua jenis, 

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk oleh 

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelolah 

zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pemikiran masyarakat dan 

merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. 

Sedangkan masih banyak lagi lembaga amil zakat yang didirikan oleh 

perserikatan. Perserikatan Muhammadiyah mempunyali lembaga yang 

bergerak dalam bidang zakat yaitu Lembaga Amil Zakat, infaq dan 

shadaqah Muhammadiyah. LAZIS Muhammadiyah didirikan oleh 

PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatangan 

deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi’i Ma’arif, MA (Buya Syafi’i) dan 

dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga 

Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 sebagai 

LAZNAS. Paska berlakunya UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 

2014 dan PMA No.333 Tahun 2015. LAZISMU kembali dikukuhkan 

sebagai LAZNAS melalui SK Mentri Agama No. 730/14 Des 2016. 

Peran LAZIMU adalah untuk mengelola dana zakat, infaq dan 

shadaqah yang di himpun dari masyarakat (Muzakki) dan menyalurkannya 

kepada Mustahiq. Sasaran dari penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah 

tidak bisa sembarangan dan semaunya sendiri. Hal ini karena sasaran 

pendistribusian dana zakat yang sering disebut mustahiq (yang berhak 
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menerima zakat) sudah diatur dengan sangat jelas dalam Q.S. At-Taubah 

ayat 60 

قَابِ  ِمِليَن َعلَۡيَها َوٱۡلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهۡم َوفِي ٱلر ِ ِكيِن َوٱۡلعََٰ ُت ِلۡلفُقََرآِء َوٱۡلَمَسَٰ
دَقََٰ ِرِميَن َوفِي  ۞إِنََّما ٱلصَّ َوٱۡلغََٰ

َن ٱللَِّهِۗ َوٱللَّهُ َعِليٌم َحِكيٞم    ٠٦َسبِيِل ٱللَِّه َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِلِۖ فَِريَضٗة م ِ

Atrinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. 

Orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan 

petunjuk Al-Qur’an surat At-Taubah: 60 (Supani, 2010: 8) 

a) Orang fakir, yakni orang yang amat sengsara dalam hidupnya, tidak 

mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 

b) Orang miskin, yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan 

dalam keadaan yang kekurangan. 

c) Amil atau pengurus zakat, yakni orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan zakat. 

d) Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan 

orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 

e) Memerdekakan budak, dalam hal ini mencakup juga untuk 

melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 

f) Orang berhutang, yakni orang yang berhutang karena untuk 

kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. 

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat 
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Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu 

membayarnya. 

g) Sabilillah (pada jalan Allah), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam 

dan kaum muslimin. Diantara mufassirin ada yang berpendapat 

bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentigan-kepentingan umum 

seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, jembatan, dan lain-lain. 

h) Ibnu Sabil atau yang disebut juga dengan perantau (musafir) yang 

sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 

kesengsaraan dalam perjalannya. 

Pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan 

pembangunan, perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang 

modern dan profesional. Dalam hal ini M. Dawam Rahardjo 

mengusulkan pendirian bank sosial Islam, berfungsi mengelola dana 

suplus zakat untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan 

ekonomi ummat. Karena  zakat adalah salah satu instrumen penting 

dalam Islam sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteran sosial perlu 

dibentuk institusi bank yang bebas bunga (zero interest bank) sebagai 

pengelola dana ummat berupa zakat dan sumber lainnya, yang 

ditujukan untuk membantu permodalan bagi masyarakat ekonomi 

lemah. Gagasan yang sama juga disampaikan oleh Hazairin. Ia 

menyatakan, diperlukan pendirian Bank Zakat, yang memberikan 

modal usaha secara cuma-cuma kepada masyarakat fakir miskin guna 

memberdayakan ekonomi mereka. Dana yang disimpan dalam bank 
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zakat tersebut adalah dana zakat yang tersisa setelah dibagi kepada 

mustahiknya (Hazairin, 1981:144). 

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

adalah mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan 

pemerataan ekonomi dan pembangunan, yang ditopang dengan suatu 

badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional. Zakat dengan 

segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat 

berperan secara positif-progressif dalam gerakan ekonomi kerakyatan. 

Didalamnya terdapat unsur kesejahteraan bersama, seperti yang 

tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945. Bahkan 

secara lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor 

permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi 

produktif. Dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang 

dikelola oleh mayoritas umat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, 

dan mata pencaharian mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia.   

Selama ini LAZISMU banyak berperan dalam berbagai bidang 

di antaranya sosial, ekonomi, pendidikan dan pengembangan serta 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Dibidang ekonomi ada 

program tani bangkit, sejuta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah), pemberdayaan ekonomi berupa program Youth 

Entepreneurship, bina usaha ekonomi keluarga dan penyertaan modal 

BTM. Selain itu, ada program surya LED, Safaro, kampung ternak dan 

Desbumi. Dalam bidang sosial meliputi tanggap darurat bencana, da’i 
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mandiri, Muhammadiyah Aid, Kurban Pak Kumis dan Mobil Klinik. 

Bidang inovasi ada program LAZISMU menghadirkan program 

Indonesia terang dan Klinik Apung Said Tuhuleley 

(khazanah.republika.co.id/20/11/2017) 

LAZISMU mempunyai program pemberdayaan ekonomi umat 

yang bertujuan untuk meningkatakan perekonomian umat.  

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun 

daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta 

berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah 

unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam 

pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai 

kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang 

dikenal sebagai Ketahanan Nasional. Pembahasan mengenai 

perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang perlu 

diperhatikan yaitu, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi 

pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% 

dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika 

dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun 

horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian 

umat Islam. Dan yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-

sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai 

masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan 
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mana pula yang abangan. Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-

badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini 

mengacu kepada perusahaan - perusahaan yang dikembangkan oleh 

gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai 

konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, 

perkebunan, perdagangan ekspor, impor, perhotelan, penerbitan, 

percetakan dan industri lainnya (Muhammad, 2006: 241-246).  

Ada beberapa ungkapan teori yang berkaitan dengan 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan tarap 

prekonomian masyarakat pada umumnya dan kaum dhuafa khususnya. . 

Melihat beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan 

oleh Marie Weil dan Dorothy N. Gamle sebagai berikut: (Miftahul 

Huda, 2009).  

1. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan  

Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di 

dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan 

organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini 

adalah mendukung penuh nilai demokrasi yang sesungguhnya 

karena mareka bisa masuk kesetiap organisasi dan terlibat di dalam 

pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan 

untuk mencapai tujuan hidupnya.  
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2. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat  

Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia 

membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan 

fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah 

mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk didapatkan 

kecuali di kota-kota besar. 

3. Perekonomian kaum dhuafa 

Dikutip dari mediapasi.com, (12/11/2017) bahwa Kaum dhuafa 

adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, 

kelemahan, ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada 

putus. Kaum dhuafa terdiri dari orang-orang yang terlantar , fakir miskin, 

anak-anak yatim dan orang cacat. Pengertian kaum Dhuafa dari dapat di 

klasifikasikan menjadi:  

      Dari segi ekonomi : adalah mereka yang fakir dan miskin (tertekan 

keadaan) bukan malas. 

      Dari segi Fisik : adalah mereka yang kurang tenaga (bukan karena 

malas). 

      Dari segi Otak : adalah mereka yang kurang cerdas (bukan karena 

malas) 

      Dari segi Sikap : adalah mereka yang terbelakanag (bukan karena 

malas) 
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Allah SWT Berfirman Dalam AL-Qur’an Surat Al-Isra’: 

ۡر تَۡبِذيًرا  َن  ٦٠َوَءاِت ذَا ٱۡلقُۡربَىَٰ َحقَّهُۥ َوٱۡلِمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسَّبِيِل َوََل تُبَذ ِ ِريَن َكانُٓواْ إِۡخَوَٰ ِإنَّ ٱۡلُمبَذ ِ

ُن ِلَرب ِهِۦ َكفُوٗرا  ۡيَطَٰ ِطيِنِۖ َوَكاَن ٱلشَّ يََٰ   ٦٢ٱلشَّ

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan 

janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S. 

Al-Isra’: 26-27). 

 

Kandungan dari ayat di atas adalah Pada ayat 26, dijelaskan bahwa 

selain berbakti, berkhidmat, dan menanamkan kasih sayang, cinta, dan 

rahmat kepada orang tua, ita pun hendaknya memberi bantuan kepada 

kaum keluarga yang dekat karena mereka paling utama dan berhak untuk 

ditolong. Allah memrintahkan manusia untuk berbakti dan berbuat baik 

tidah hanya kepada orang tua saja, namun masih harus berbuat baik 

kepada tiga golongan lain,yaitu kepada kerabat, orang miskin, dan orang 

terlantar. 

Pada ayat 27, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat 

orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara setan karena suka 

mengikuti dan sangat penurut kepadanya. Orang yang boros bermakna 

orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak 

mengandung ketaatan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulakan bahwa 

perekonomian kaum dhuafa yaitu keadaan suatu ekonomi dalam suatu 

kelompok masyarakat dimana keadaan hidupnya berada dalam 

kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketakberdayaan, ketertindasan, dan 
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penderitaan yang tiada putus buakan karna pemalas melaikan terbastasnya 

kemampuan dalam meningkatakan taraf hidup mereka. 

Banyak upaya yang dilakukan untuk merubah taraf hidup kaum 

dhuafa di antaranya melali peningkatan prekonomian kaum dhuafa itu 

sendiri.  

Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan 

derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan 

sebagainya (Salim, 1995: 160). 

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik 

(Moeliono, 1988: 158).  Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata 

dasar ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah rumah 

tangga dan nomos berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu 

mendapat imbuhan per -dan – an  sehingga menjadi kata perekonomian 

yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola 

ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

(Sumodininggrat, 1998: 24). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan prekonomian masyarakat khususnya kaum dhuafa adalah cara 

atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengaatur prekonomian 

rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. 
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