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ABSTRAK 

Wisnu Pajri Mubarok: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui 
Lembaga Zakat (Studi Deskriptif di LAZIS Muhammadiyah Jawa Barat Jl. Sancang 

No. 6 Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung). 

Masalah kemsikinan merupakan persoalan yang tidak dapat dihindarkan 
oleh setiap negara terkhusus oleh negara berkembang seperti Indonesia. 
Perekonomian masyarakat yang merupakan penopang kehidupan mulai mendapat 

perhatian yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Di Kota Bandung sendiri 
kemiskinan merupakan masalah yang harus senantiasa di atasi terutama dalam 

konidisi di tengah pandemi COVID-19 yang tidak sedikit masyarakat yang 
kehilangan pekerjaannya, maka dari itu pemberdayaan ekonomi masyarakat harus 
senantiasa di tingkatkan supaya dapat mengatasi, memperbaiki dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi sangat penting dilakukan 
dalam suatu masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah, karena dengan 

pemberdayaan ekonomi akan menjadi solusi agar dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan baru dan meningkatkan kemandirian bagi masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui program, pelaksanaan 
dan hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh 

LAZISMU Jawa Barat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan meminimalisir peningkatan kemiskinan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskrpsikan 
juga menggambarkan kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya program 

pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Jawa 
Barat sangat membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

terutama masyarakat yang menerima manfaat atau para pelaku UMKM baik dalam 
level Mikro yaitu masyarakat yang sudah mempunyai usaha akan tetapi masih kacil 
dan belum berkembang ataupun Super Mikro yaitu masyarakat yang belum 

mempunyai usaha dan baru akan merintis usahanya dengan bantuan modal usaha 
yang diberikan oleh LAZISMU Jawa Barat. Dengan bantuan modal usaha yang 

diberikan kepada masyarakat kebutuhan hidupnya sudah mulai terpenuhi. Tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tetapi juga dalam perkembangan 
usahanya bisa lebih maju lagi dengan pelatihan, arahan dan bimbingan yang 

diberikan masyarakat bisa berdaya dan menjadi lebih mandiri. 
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