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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Masjid adalah tempat ibadah (shalat), sekaligus sebagai tempat untuk 

mengatur strategi perjuangan umat dalam rangka menetapkan pembinaan umat 

yang lebih efektif dan efisiensi. Disamping itu, masjid  juga tempat mendekatkan  

diri dengan Khaliknya, tempat manusia mengabdi dan bersujud kepada Maha 

Pencipta. Sesuai dengan makna harfiah dari kata masjid yaitu tempat shalat.  

Umat Islam menyakini bahwa Islam agama yang ajarannya mengandung 

rahmatan lil ‘aalamiin, untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan 

sejahtera. Tetapi kondisi umat Islam sekarang ini masih jauh dari ideal, dilihat 

tingkat kemampuan ekonomi umat masih rendah dan belum merata. Hal ini terjadi 

dikarenakan potensi-potensi yang dimiliki umat belum termanfaatkan secara 

optimal.  

Salah satu potensi ekonomi umat adalah potensi dana sosial masjid yang 

selama  ini masih bersifat ide,  belum dikelola secara baik, serius dan professional. 

Dana masjid ini sama sekali tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi 

produktif menurut Suryanto (2016:1). 

Pada masa Rasulullah SAW masalah sosial tentu tidak sedikit sahabat 

Rasul yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka 

hadapi dan sebagai konsekuensi yang memang selalu ada sepanjang zaman. Untuk 

mengatasi masalah sosial itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan 
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masjid sebagai kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq, dan 

shadaqah  melalui masjid lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang 

membutuhkannya. Oleh karena itu, keberadaan masjid sangat besar fungsinya 

pada masa Rasulullah SAW dan hal itu dirasakan betul oleh masyarakat secara 

luas sehingga masyarakat menjadi cinta pada masjid. 

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak. Kepastian 

dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali takmir masjid sebagai pengelola 

tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau 

ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. 

Tapi, tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh 

karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid  bisa berjalan 

efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan 

penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas 

menurut Kurniasari (2011:2). 

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki 

banyak masjid. Dewan Masjid Indonesia menyatakan pada tahun 2017 tercatat 

sekitar 800.000 ribu masjid dan mushala. Namun jumlah masjid yang potensial 

tersebut belum dapat dikembangkan secara maksimal untuk pemberdayaan 

ekonomi umat (Kalla, 2017). 

Fenomena yang muncul terutama di kota-kota besar memperlihatkan 

banyak masjid telah menunjukan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat 

pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Di pedesaan bahkan masjid-masjid yang 

dikelola secara tradisional pun kini sudah mulai merambah pada kegiatan-
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kegiatan diluar peribadatan, seperti misalnya digunakan untuk pendidikan al-

Qur’an yang kini di kenal dengan TPQ atau Madrasah Diniyah, tempat majelis 

Ta’lim atau pengajian-pengajian, baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, remaja 

masjid ataupun pengajian umum, pengelolaan masjid, potensi pemberdayaan 

ekonomi, transparansi dana masjid, dan strategi dalam memberdayakan ekonomi 

umat telah menunjukan perkembangan yang signifikan menurut Zulfa (2015:3).  

Bahkan pada masjid-masjid yang sudah besar dalam pengelolaan bisnis 

yang dikelola maka penyajian laporan keuangan akan menjadi suatu keharusan. 

Pada akhirnya laporan keuangan tersebut akan dipublikasikan secara transparansi, 

sehingga masyarakat percaya menyumbangkan uang. Kondisi yang demikian 

semakin menuntut pihak pengelola untuk lebih menjaga kepercayaan pubik atas 

keandalan pengelolaan masjid. Pada organisasi yang tidak berorientasi ke profit, 

ketergantungan pada donatur cukup tinggi, sehingga belum ada kepastian dana. 

Namun di sisi lain, keikhlasan dari para donatur dan kepercayaan mereka lah yang 

menjadi nilai tambahan bagi para pengurus masjid menurut Kurniasari (2015:4).  

Setiap masjid tentu memiliki aktivitas yang berbeda tergantung sumber 

daya, karakter masing-masing masjid dan permasalahan pemberdayaan ekonomi 

jamaah masjid. Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan 

ekonomi jamaahnya merupakan sebuah cita-cita besar tentang revitalisasi fungsi 

masjid sebagai wadah pemerdayaan untuk kesejahteran umat Islam. Cita-cita 

besar ini merupakan suatu yang sangat historis dan sesuai dengan konteksnya 

karena dalam Islam idealnya. Namun, terpenting bagi pembentukan masyarakat 

Islam tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya 
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komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan 

dimunculkan kecuali di masjid. 

Peran masjid dengan baitul maalnya sebagaimana dicontohkan para 

sahabat Rasulullah SAW dalam mengelola zakat, dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari 

masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan instrumen yang 

paling efektif dan paling esensial dan tidak terdapat dalam sistem kapitalis 

maupun sosialis. Secara ekonomi zakat berfungsi distributif, yaitu pendistribusian 

kembali (redistribusi) pendapatan dari kaum berlebih kepada yang memerlukan, 

zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi. 

Pemanfaatan dana infaq dan shadaqah masjid tidak hanya berputar pada 

operasional masjid, biaya kebersihan, listrik, petugas, dan sebagainya. 

Sesungguhnya dana infaq itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya 

perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal lain. Pendayagunaan 

lain dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat. Optimalisasi fungsi 

masjid dalam kehidupan umat, tidak ditentukan oleh kemegahan bangunan masjid 

semata. Banyak ditemukan masjid yang besar, namun sepi jamaah dan minim 

kegiatan. Namun patut bersyukur sejak beberapa tahun terakhir cukup banyak 

yang aktif dengan berbagai kegiatan seperti pengajian rutin, konsultasi agama dan 

keluarga, pelayanan perpustakaan, pemberdayaan ekonomi umat dan lain-lain. 

Untuk itu yang diperlukan seharusnya adalah mensinkronkan pemberdayaan 

potensi masjid dengan pemberdayaan potensi zakat, infaq, dan shadaqah untuk 

kepentingan umat. 
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Agar masjid dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya maka perlu 

strategi pemberdayaan ekonomi jamaah sekitar masjid. Strategi pemberdayaan 

ekonomi umat dibutuhkan untuk memberi dasar dan kontribusi dalam 

menumbuhkan kembangkan profesionalisme pengelola agar mampu mengelola 

potensi umat melalui kegiatan-kegiatan dilingkungan masjid. 

Salah satu masjid yang sangat berpotensi dan dinilai melakukan 

pemberdayaan ekonomi umat adalah Masjid Assalam Karang Tengah dan Masjid 

Nurul Huda. Masjid yang terletak di daerah Karang Tengah Kecamatan Cibadak 

Kabupaten Sukabumi ini merupakan masjid yang berpotensi melaksanakan 

program pemberdayaan umat khususnya ekonomi. Karena masjid ini terletak 

dikawasan strategis, yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya daerah ini 

merupakan daerah yang dihuni padat penduduk. 

Dilihat dari kenyataan ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan 

mendalam. Tujuan untuk lebih mengetahui pengelolaan, potensi, transparansi 

dana serta strategi disamping dapat dijadikan sebagai pemberdayaan ekonomi 

umat berbasis masjid. Pada tingkatan lanjut dapat dilakukan diseminasi dan 

massalisasi program untuk masjid-masjid yang ada jamaah dan umat di 

sekitarnya, terutama mereka yang mengalami himpitan ekonomi dan kesulitan 

keluar dari belenggu kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi umat 

mencakup beberapa hal, yaitu : a) peningkatan akses masyarakat terhadap modal 

usaha; b) peningkatan akses masyarakat terhadap pengembangan SDM; c) 

mengubah perekonomian jamaah dari yang biasanya penerima zakat (mustahik) 

menjadi pemberi zakat (muzakki);  dan d) peningkatan akses masyarakat terhadap 



6 
 

sarana dan prasarana yang mendukung secara langsung terhadap sosial ekonomi 

masyarakat lokal sekitar masjid. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

diatas antara lain dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis 

Masjid di Pontianak” dari hasil observasi dilapangan potensi sangat besar dalam 

mengelola masjid sangat disayangkan jika tidak diberdayakan secara maksimal. 

Persoalannya adalah jumlah masjid dan umat Islam yang potensial dapat dijadikan 

kekuatan lokal Kota Pontianak, jika dikelola secara profesioanal dan porposional. 

Dalam perjalanan waktu, tumbuh dan berkembangnya lembaga perekonomian 

umat seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) / Baitul Maal 

Waattamwil (BMT) merupakan indikasi telah terjadinya perubahan paradigma 

masyarakat muslim Kota Pontianak dan sudah ada upaya rektualisasi terhadap 

fungsi masjid. (Ruslan, 2012). 

Penelitian terdahulu selanjutnya dengan judul “Penguatan Manajemen 

Pemberdayaan Fungsi Masjid Al-Fattah di Kelurahan Krapyak Semarang” dari 

hasil observasi dilapangan selain pengurus takmir  masjid dibutuhkan pula tenaga-

tenaga lainnya untuk memimpin atau melaksanakan berbagai kegiatan yang 

termasuk dalam wilayah memakmurkan masjid. Dengan demikian untuk 

mewujudkan fungsi masjid diperlukan pengorganisasian, pengaturan atau 

manajemen masjid yang didukung oleh personil pengurus takmir masjid yang tahu 

dan mampu akan tugas dan kewajibaannya masing-masing. (Sofwan, 2013) 

Penelitian selanjutnya dengan judul “Optimalisasi Fungsi dan Potensi 

Masjid Model Pemberdayaan Ekonomi Masyaraakat Berbasis Masjid di Kota 
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Tasikmalaya” hasil observasi dari segi kuantitas kepengurusan dewan 

kemakmuran masjid, sebanyak 98% cukup memiliki potensi untuk pengembangan 

fungsi dan potensi ekonomi masjid, minimal kepengurusan masjid tertata tugas-

tugas tertentu. Potensi ekonomi masjid merupakan salah satu hal yang sangat 

penting dalam mengembangkan fungsi ekonomi masjid melalui pemberdayaan 

ekonomi umat. (Suryanto, 2016) 

Penelitian terdahulu selanjutnya dengan judul “Membangun Kekuatan 

Ekonomi Masjid (studi kasus masjid Taqwa Muhammadiyah Padang) dari hasil 

observasi dilapangan melakukan berbagai kegiatan berbagai kegiatan ekonomi 

yang berlokasi di lingkungan masjid. Beberapa kegiatan ekonomi pada lantai 

dasar Masjid Taqwa Muhammadiyah digunakan untuk kegiatan ekonomi yang 

dapat meningkatkan ekonomi umat Islam Khususnya, baik dalam bentuk jasa, 

barang maupun penghimpunan dana. Mengelola masjid pada zaman sekarang 

memerlukan ilmu dan keterampilan manajemen. Pengurus masjid harus mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Strategi dan model evaluasi 

yang dipergunakan dalam manajemen modern merupakan alat bantu yang juga 

diperlukan dalam manajemen Masjid modern. (Aisyah, 2013) 

Berdasarkan penelitian terdahulu pentingnya optimalisasi dana masjid dan 

karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pokok 

masalah dalam penelitian yaitu “STRATEGI MASJID DALAM 

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA MASJID ASSALAM KARANG 

TENGAH DAN MASJID NURUL HUDA”. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

 Untuk mencapai sasaran pembahasan yang jelas, maka dalam penulisan 

skripsi ini penulis ingin merumuskan pembahasan berkisar tentang bagaimana 

pengelolaan, potensi, transparasi dana masjid, dan strategi masjid dalam 

pemberdayaan ekonomi umat. Untuk tempat penelitian hanya difokuskan dalam 

dua masjid yaitu masjid Assalam Karang Tengah dan masjid Nurul Huda masalah 

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya pemahaman-pemahaman takmir masjid dalam 

mengatur strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat dan 

memanfaatkan potensi. 

2. Kurang efektifnya pengelolaan masjid dalam aspek keuangan yang 

mengakibatkan beberapa masjid dalam kondisi yang cukup 

memperihatinkan. 

3. Aliran dana masjid yang masih mengandalkan hanya dari cara tradisional 

shadaqah jamaah, infaq, dan  zakat niscaya jauh dari memadai sedangkan 

anggaran pengeluaran masjid cukup besar. 

4. Kurangnya kepercayaan para donatur dengan transparasi aliran dana 

masjid yang menjadikan sumber dana sulit didapatkan. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah maka 

peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan masjid Assalam Karang Tengah dan masjid Nurul 

Huda dalam pemberdayaan ekonomi umat? 
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2. Potensi apa yang dimiliki masjid Assalam Karang Tengah dan masjid 

Nurul Huda dalam pemberdayaan ekonomi umat? 

3. Bagaimana Transparansi aliran dana masjid dalam pemberdayaan ekonomi 

umat? 

4. Bagaimana konsep strategi pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan 

dimasing-masing masjid untuk kesejahteraan jamaah dan masyarakat? 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

1.4.1.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui pengelolaan Masjid Assalam Karang Tengah dan 

Masjid Nurul Huda dalam pemberdayaaan ekonomi untuk kemandirian 

kesejahteraan jamaah masjid. 

b) Untuk mengetahui potensi apa saja yang dimiliki oleh Masjid Assalam 

Karang Tengah dan Masjid Nurul Huda khususnya dibidang ekonomi 

dalam pemberdayaan ekonomi umat. 

c) Untuk mengetahui transparansi aliran dana masjid dalam pemberdayaan 

ekonomi umat. 

d) Untuk mengetahui strategi Masjid Assalam Karang Tengah dan Masjid 

Nurul Huda dalam pemberdayaan ekonomi umat untuk kesejahteraan 

jamaah dan masyarakat sekitar. 

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat terutama 

untuk: 
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1.5.1 Kegunaan Teoritis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan memberi 

wawasan  dan dapat  membandingkan  pengetahuan selama perkuliahan 

dengan kenyataan dilapangan. 

2) Bagi pembaca 

Pembaca diharapkan dapat  memperkaya dan mengembangkan 

pengetahuan dengan informasi yang sudah  tersaji sebagai tambahan 

wawasan dan dapat dipertimbangkan sebagai acuan untuk perbandingan 

atau penyempurna bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

a) Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini diharapkan perguruan tinggi khususnya Universitas  

Muhammadiyah  Sukabumi bisa memperoleh berbagai kasus yang 

berharga  yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi 

perkuliahan dan menemukan masalah sebagai pengembangan  penelitian. 

b) Bagi Masjid 

Memberikan gambaran penting strategi terhadap optimalisasi dalam 

pemberdayaan ekonomi umat sebagai masukan dan evaluasi untuk 

perkembangan dan kemajuan ekonomi  umat. 

c) Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan referensi dalam 

melaksanakan penelitian dan karya tulis lainnya. 


