
 

 

ABSTRAKS 

Wawan Kuswana: Peranan Pusat Zakat Umat (PZU) dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat (studi di Desa Cibeurem, Kecamatan Sukamantri, 

Kabupaten Ciamis) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tingkat kesejahteraan yang 

tidak merata di masyarakat desa Cibeureum. Pusat Zakat Umat (PZU) sebagai 

lembaga zakat yang notabene merupakan lembaga penghimpun zakat, memiliki 

tujuan untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah setempat dalam 

mensejahterakan masyarakat. 

Teori yang digunakan adalah teori peran. Penggunaan teori ini bertujuan 

untuk memahami dan mendeskripsikan realitas kesejahteraan masyarakat di Desa 

Cibeureum. Selain itu, untuk memahami dan mendeskripsikan peranan PZU Unit 

sukamantri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibeureum, 

berikut memahami dan mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat Pusat 

Zakat Umat (PZU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Cibeureum. 

Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan 

informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku 

referensi dan website yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

mendalam, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. Dan lokasi penelitian ini bertempat di Desa Cibeureum. 

Realitas kesejahteraan di Desa Cibeureum masih terdapat 

ketidakmerataan, hal ini karena masyarakat belum mampu menggali potensi 

sumber daya alam dengan maksimal. PZU sebagai lembaga amil zakat 

mempunyai program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

potensi diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun dalam perjalanannya, 

di samping mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, PZU juga 

mendapatkan kendala, baik itu dari luar PZU, maupun dari internal PZU itu 

sendiri.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat 

Cibeureum masih belum terpenuhi. Setelah adanya PZU Unit Sukamantri, 

sedikitnya masyarakat mengalami perubahan dan peningkatan kesejahteraan. PZU 

mendorong kesejahteraan masyarakat dengan cara mendayagunakan dana zakat 

dengan program-program yang kreatif. Faktor pendorong dan pengahambat itu 

sendiri tidak terlepas dari masyarakat dalam memberikan partisipasi dan 

dukungannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


