
 

 

ABSTRAK 

 

Dian Kurniawati. Peranan Pusat Zakat Umat dalam Mengembangkan Ekonomi Umat 

(Studi Deskriptif di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat) 

 

Keberadaan pranata Islam di masyarakat mempunyai peranan yang strategis dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tanggap. Salah satu pranata Islam 

yang bergerak dalam pemberdayaan sumber daya ekonomi umat adalah Pusat Zakat 

Umat (PZU) yakni berfokus dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh. Zakat, infak 

dan shodaqoh merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh umat 

Islam. Adapun pengembangan ekonomi umat adalah pemanfaatan sumber ekonomi 

yang ada kemudian diberdayakan dan dikembangkan secara tepat oleh pemberdaya 

masyarakat. Kondisi ini yang akan diamati di Pusat Zakat Umat dengan objek 

sasarannya di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan pencapaian 

program Umat Mandiri di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung 

Barat. 

Ekonomi merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dengan 

adanya kemampuan daya beli yang mumpuni. Permasalahan ekonomi dengan adanya 

ketimpangan antara kebutuhan dan daya beli masyarakat dapat menimbulkan 

permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran. Kesulitan pemerintah dalam 

menyelesaikan permasalahan ekonomi memberikan dorongan dan kepedulian besar 

bagi orang-orang yang berjiwa sosial untuk melakukan sebuah perubahan dalam suatu 

pranata.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Karena 

tujuan pokok penelitian adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan 

tentang peranan Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan ekonomi umat secara 

faktual. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan 

lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan sumber dan jenis data, 

menentukan teknik pengumpulan data dan akhirnya mengolah dan menganaisis data. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Zakat umat berperan dalam 

perubahan mind-set tentang wirausaha yang baik. Meskipun modal usaha dari Pusat 

Zakat Umat sebagai tindak lanjut dari program Umat Mandiri belum diterima oleh 

masyarakat dan pengembangan ekonomi di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar 

Kabupaten Bandung Barat tidak terjadi secara optimal. 

 Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi peserta 

program Umat Mandiri di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung 

Barat belum mengalami perkembangan secara signifikan, masyarakat sebatas 

mendapatkan bekal wirausaha berupa teori, motivasi dan soft skill. 

 
 


