
 

 

ABSTRAK 

Ringganis Gustiani Dara Fitri. Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program 

Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat Pada Dompet Peduli Umat Daarut 

Tauhiid (Studi Deskriptif Pada DPU DT Bandung 2014) 

Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid menghadirkan program zakat produktif 

dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya programMisykat yaitu program 

unggulan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara 

sistematis, intensif dan berkesinambungan. MiSykat sebuah model program 

pemberdayaan ekonomi mikro para mustahik dan merupakan lembaga yang concern 

terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, karena 

secara konsisten lembaga ini memberikan bantuan dana bergulir kepada mereka yang 

mau berusaha untuk memperbaiki nasibnya. Lembaga ini lahir dari Dana Zakat, 

Infak dan Sodhakah DPU DT. Misykat dikelola dengan inti dari program pada aspek 

pembinaan dalam satu kelompok dengan entry point peminjaman dana bergulir dan 

pembinaan. Misykat menekankan pada paradigma menabung, yang terintegrasi 

dengan pendidikan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana sifat dan bentuk pendayagunaan yang ada di 

DPU DT pada program Misykat dan Apa saja kategori pendayagunaan dana Zakat 

yang ada di DPU DT pada program Misykat. 

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui sifat dan bentuk 

pendayagunaan dana Zakat yang ada di DPU DT pada program Misykat dan kategori 

pemanfaatan  pendayagunaan Zakat yang ada di  DPU DT pada program Misykat. 

Penelitian ini berangkat dari Pemikiran bahwa pendayagunaan zakat adalah 

sistem pembagian zakat yang efektif manfaatnya (sesuai tujuan) dan jatuh pada yang 

berhak secara tepat guna, pendayagunaan hendaklah memiliki konsep agar target 

yang tercapai sesuai dengan baik. Di dalam tahapan programnya pun harus jelas, 

maka perlu adanya aspek yang menunjang dari segi bentuk penyalurannya, sifat 

bantuannya dan kategori pemanfaatannya agar terorganisir dengan baik. 

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, dengan analisa data reduksi 

yang terhimpun dari berbagai sumber baik primer atau sekunder. Mengklasifikasikan 

data menurut satuan-satuan kepentingan penelitian, data tentang bentuk dan sifat 

pendayagunaan di Misykat, data tentangkategori pemanfaatan di Misykat. 

Menafsirkan data dengan kerangka pemikiran sebagai analisa. Penarikan kesimpulan 

serta penyusunan skripsi. Setelah data tersebut dihubungkan, dianalisis, maka ditarik 

kesimpulan dan dilakukan pelaporan dalam penyusunan skripsi. 

Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Misykat mendayagunakan 

dana zakatnya melalui bentuk penyaluran yang produktif dan dana yang ada bersifat 

hibah, jenisnya ada pembiayaan/ dana bergulir dan simpan pinjam karena Misykat 

sendiri sudah berbadan hukum koperasi. Kategori pendayagunaan yang ada di 

Misykat termasuk pada pendayagunaan produktif kreatif karena dana yang ada 

diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membantu atau 

menambah modal usaha mustahikk/ anggotanya. Misykat juga melakukan pelatihan, 

pendidikan, pembinaan, pendampingan yang intensif, sistematis dan 

berkesinambungan terhadap mustahik/ anggotanya. Disinilah ciri utama dari Misykat, 

anggota tidak semata mendapatkan akses permodalan saja, namun diharapkan 

kualitas SDM dan usaha anggota terus meningkat dan lebih baik, sehingga dapat 

tercapainya tujuan dari Misykat yaitu menghantarkan mustahik menjadi muzakki. 


