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PRAKATA 

 

 
 

Dengan memanjatkan puji syukur ke-Hadirat Allah SWT, akhirnya 

buku ini dapat diterbitkan. Buku ini membahas tentang Multidimensional 

Scaling Untuk Kinerja Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya, jika, 

program penyaluran zakat (pendistribusian dan pendayagunaan zakat) dapat 

dikelola dan dinilai kinerja dengan baik, maka keberhasilan program zakat 

akan dapat memberikan nilai social ekonomi zakat bagi masyarakat dan 

mampu mengatasi masalah kemiskinan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mensyaratkan 

pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ), akan berdampak pada tuntutan yang besar dari 

masyarakat akan tata kelola yang baik (good zakat governance) terutama 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, juga kinerja program zakat 

yaitu pemanfaatan nilai sosial ekonomi zakat. 

Buku ini terdiri dari 10 bab, Penulis yang membahas secara rinci 

tentang Dasar Hukum Pengelolaan Zakat dalam BAB I untuk mengawali 

pemahaman tentang program zakat. BAB II tentang Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ) baik dalam bentuk BAZNAS dan LAZ, BAB III tentang Peran 

Intermediasi Zakat untuk memhamkan bahwa semua lembaga zakat 

melaksanakan peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dan menyalurkan 

dana zakat. BAB IV tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Zakat, dalam bab ini menegaskan bahwa yang dimaksud dalam buku ini 

program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dana zakat. BAB V 

tentang Multideimensional Scaling (MDS) dimana dijelaskan sebagai model 

untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang dilihat 

dari perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan. BAB VI tentang Profil Unit 

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat, yang menjelaskan profil 

masyarakat yang diberdayakan dari dana zakat dan dijadikan sebagai kasus 

dalam buku ini. BAB VII tentang Multidimensional Scaling (MDS) dan 

Perspektif Sosial, yang menjelaskan semua aspek social yang dinilai dengan 

multidimensional Scaling. BAB VIII tentang Multidimensional Scaling 

(MDS) dan Perspektif Ekonomi, yang menjelaskan aspek-aspek ekonomi 

yang kan dijadika sebagai indicator kinerja dengan multidimensional scaling. 

BAB IX tentang  Multidimensional Scaling (MDS) dan Perspektif 

Lingkunga, yang menjelaskan bagian dari perspektif lingkungan yang akan 

diukur kinerja dengan multidimensional scaling. Dan BAB X tentang 

Multidimensional Scaling (MDS) dan Analisis Montecarlo yang menjelaskan 
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analisis Montecarlo untuk memberikan konfirmasi hasil dari penilaian 

multidimensional scaling. 

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang didanai pemerintah 

khususnya hibah dari Kementerian Pendidikan dan kebudaayaan, Riset dan 

teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudi Ristekdikti) selama dua tahun, 

dengan skim hibah Desentralisasi Penelitian Terapan Unggulan Perguruan 

Tinggi (PTUPT). Juga buku ini, menjadi kelanjutan dari hasil penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang didanai pemerintah khususnya Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi juga dengan skim 

penelitian desentralisasi fundamental, hibah bersaing dan hibah PTUPT. 

Untuk itu terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada 

pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan kebudaayaan, Riset dan 

teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudi Ristekdikti) Selanjutnya, 

ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor Unisba, Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Ketua LPPM Unisba, Rekan-rekan dosen di Program 

Studi Akuntansi Unisba dan terkhusus kepada tim peneliti yaitu Yuni 

Rosdiana, SE. M.Si.Ak.CA dan Mey Maemunah, SE. M.Si.Ak.CA yang 

telah banyak membantu dan memberikan kesempatan yang luas kepada 

penulis untuk menyelesaikan buku ini. Serta semua pihak yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu, yang telah membantu atas penerbitan buku ini. 

Semoga kehadiran buku ini akan menambah khasanah keilmuan Ekonomi, 

manajemen dan akuntansi syariah, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

Juga menjadi kebermanfaatan dan keberkahan bagi dunia ilmu pengetahuan.   

 Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita manusia harus 

berusaha mendekati kesempurnaan. Karena itu kritik, dan saran dari 

pembaca akan penulis perhatikan demi perbaikan dan penyempurnaan isi 

buku ini. Akhir, kata semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca 

dan masyarakat. Amin, ya Rabbal Alamin. 

        

   Bandung, 01 Agustus 2021 

 Penulis 

      

 

                                                        Dr. Sri Fadilah, SE. M.Si.Ak,CA.ACPA 
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DASAR HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT 

 

 

 

 

 UNTUK memahami pengelolaan zakat di Indonesia, maka 

mengetahui dasar hukum pengelolaan zakat di Indonesia menjadi hal yang 

penting. Pada bab ini akan dijelaskan dasar hukum pengelolaa zakat, baik 

yang bersumber dari dasar hukum vertikal (Al Quran dan Al hadits) dan 

dasar hukum horizontal (dasar hukum dari regulator).  

 

A. Dasar Hukum Bersumber dari Al-Quran dan Al Hadist 

 Zakat adalah salah satu pilar penting dalam rukun Islam. Pentingnya 

kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab suci Al- Quran yang selalu 

mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan 

BAB 
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hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang 

Khalik, maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi antar manusia. 

Selanjutnya, jika zakat diorganisasi secara baik dan orang kaya menyadari 

bahwa zakat itu adalah suatu pengeluaran wajib dari harta bendanya yang 

diperintahkan oleh aqidah dan kekuatan hukum, niscaya dana jaminan sosial 

akan mempunyai suatu sumber yang penting dan mendalam, di samping 

sumber lainnya. Artinya, apabila dikelola dengan profesional zakat akan 

mampu mengatasi masalah kemiskinan. 

Pada subab ini, akan dijelaskan dasar hukum yang bersifat vertikal 

yang bersumber dari Al Quran dan Al hadist. Zakat merupakan salah satu 

rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariah 

Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban zakat 

disebutkan dalam Al Quran dan Al Hadist. Dasar hukum zakat akan 

dijelaskan dalam bagian-bagian berikut: 

 

1. Bersumber dari Al Quran 

a. Surat Al Baqarah ayat 43 

Artinya: “ Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku‟lah bersama 

orang-orang yang ruku”. 
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Dasar hukum zakat disandingkan dengan dasar hukum sholat (ruku). Ini 

menandakan perintah zakat sama penting dengan perintah sholat 

b. Surat At Taubah ayat 103 

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka 

karena sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

Dasar hukum ini, perintah untuk mengambil zakat dari muzaki, mengelola 

dan menyalurkan kepada mustahik. Selain bersakat dapat mensucikan dan 

memberikan ketenteraman jiwa, juga dasar hukum ini, dikenal dengan 

dasar hukum pengelolaa zakat. 

c. Surat At Taubah ayat 60 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakatitu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pemgurus zakat, para mualaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 

jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalana, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.Dasar hukum ini terkait dengan delapan asnaf zakat (mustahik) 

yaitu orang/pihak yang berhak menerima zakat. 

d. Surat At Taubah ayat 35 
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Artinya: “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam nerakajahannam, lalu 

dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu 

dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan 

untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang 

kamu simpan itu. Dasar hukum terkait dengan peringatan kepada orang 

yang tidak membayar zakat atau menyimpan harta. 

e. Surat Al An‟Aam ayat 141 

Artinya: “Dan Dialah yange menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak bernjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) 

dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam 

itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 

(dengan dikeluarkan zakatnya kepada fakir msikin); dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang 

berlebih-lebihan. 

   

2. Bersumber dari Sunnah 

a. Rasulullan SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

dari Abdullah  

    Bin Umar. 
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Artinya: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali 

Allah SWT dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, 

membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di Ramadhan”. 

b. Hadist diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ali ra. 

Artinya: “Sseungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang 

kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai dengan 

kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan 

kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah 

orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan 

menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”. 

 

B. Dasar Hukum Yang Bersumber Dari Pemerintah 

 Dasar hukum terkait dengan pengelolaan zakat secara horizontal pada 

umunya berasal dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah sebagai regulator. Adapun dasar hukum yang bersumber dari 

pemerintah, diantaranya: 

a. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 

c. Instruksi presiden Nomor. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi 

Penghimpunan Zakat Pada Lembaga Pemerintah pusah, Pemerintah 
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daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) 

d. Keputusan Presiden Nomor. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat 

Nasional 

e. Keputusan Menteri Agama Nomor 118  Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional 

f. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 568 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Tingkat Kabupaten dan Kota 

Se-Indonesia 

 

C. Dasar Hukum (PERBAZNAS) Yang Dikeluarkan Oleh  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

 Dasar hukum yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dikenal dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional 

(PERBAZNAS). PERBAZNAS dibuat untuk melengkapi atau mendetilkan 

dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. PERBAZNAS pada 

umumnya untuk organisasi pengelola zakat (OPZ) berbasis pemerintah yaitu 

BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten. Namun 

demikian, sebagian PERBAZNAS melingkupi organisasi pengelola zakat 

(OPZ) berbasis masyarakat yang kita kenal dengan Lembaga Amil Zakat 

(LAZ). Di bawah ini adalah PERBAZNAS terkait dengan pengelolaan zakat: 
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a. PERBAZNAS Nomor. 1 Tahun 2014  Tentang Pertimbangan 

Pengangkatan Pimpinan 

b. PERBAZNAS Nomor. 2 Tahun 2014  Tentang Rekomendasi Perijinan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

c. PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2014  Tentang Tata Kerja BAZNAS 

Prov/kota/Kabupaten 

d. PERBAZNAS Nomor 4 Tahun 2014  Tentang Penyusunan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 

e. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) (revisi) 

f. PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ) 

g. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2018  Tentang Kode etik Amil Zakat 

h. PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2018  Tentang Sertifikasi Amil Zakat 

i. PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan Zakat 

j. PERBAZNAS Nomor 4 Tahun 2018  Tentang Pelaporan Pengelolaan 

Zakat 

k. PERBAZNAS Nomor 5 Tahun 2018  Tentang Pengelolaan Keuangan 

Zakat 
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l. PERBAZNAS Nomor 6 Tahun 2018  Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kerjasama di Lingkungan Pengelola Zakat 

m. PERBAZNAS Nomor 1  Tahun 2019 Tentang tentang Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan 

Kab/Kota 

n. PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang 

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota 
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ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) 

 

 

 

 

BERDASARKAN Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari 

Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang yang dibentuk oleh 

pemerintah yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan 

tingkatan dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS kota/kabupaten Selanjutnya, 

BAZNAS di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat 

koordinatif, konsultatif dan informatif.   

Di sisi lain, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola 

zakat yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat (civil society). Seperti 

BAB 
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BAZNAS, LAZ juga secara struktur berjenjang dari tingkat nasional 

(Lembaga Amil Zakat Nasional-LAZNAS) dan tingkat daerah (Lembaga 

Amil Zakat Daerah-LAZDA). Untuk melihat pengelolaan zakat yang 

dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik sebagai Lembaga Amil 

Zakat Nasional (LAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA), 

pada prinsipnya dapat dilihat dari hal berikut: (1) memperhatikan struktur 

organisasi; (2) bagaimana pola penghimpunan dan pemberdayaan dana 

zakat, infaq dan shadaqah (dana ZIS) dan (3) program yang ditawarkan LAZ 

dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat. 

 

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

 Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum 

sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2001 

Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat 

Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna 

dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural 

Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk 

oleh pemerintah, sehingga kedudukkannya akan disesuaikan dengan 

struktural pemerintah, seperti terlihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1  

Kedudukan Badan Amil Zakat 

No Struktur Pemerinta Kedudukan BAZ Keterangan 

1 Pemerintah pusat Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) 

Berkedudukan di ibu 

kota negara 

2 Pemerintah Provinsi Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS 

provinsi) 

Berkedudukan di ibu 

kota Provinsi 

3 Pemerintah Kota Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS 

Kotamadya) 

Berkedudukan di ibu 

kota kotamadya 

4 Pemerintah 

Kabupaten 

Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS 

Kabupaten) 

Berkedudukan di ibu 

kota Kabupaten 

5 Pemerintah 

Kecamatan 

Unit Pengumpul 

Zakat  (UPZ 

Kecamatan) 

Berkedudukan di ibu 

kota Kecamatan 

6 Pemerintah desa / 

kelurahan 

 Unit Pengumpul 

Zakat (UPZ 

Kelurahan atau desa) 

Berkedudukan di ibu 

kota Desa 

 

 Lebih lanjut dijelaskan tentang BAZNAS dan BAZNAS pemrintah 

provinsi, kota dan kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2011, sebagai berikut: 

 

:: repository.unisba.ac.id ::



12 

 

1. Badan Amil Zakat Nasional 

a. Untuk      melaksanakan      pengelolaan      zakat, Pemerintah 

membentuk BAZNAS. 

b. Berkedudukan di ibu kota negara. Merupakan lembaga  

pemerintah  nonstruktural yang bersifat  mandiri  dan  

bertanggung  jawab kepada Presiden melalui Menteri. 

c. BAZNAS    merupakan    lembaga    yang    berwenang melakukan 

tugas pengelolaan zakat secara nasional. 

d. Dalam melaksanakan tugas  BAZNAS menyelenggarakan fungsi: 

1. Perencanaan   pengumpulan,   pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; 

2. Pelaksanaan   pengumpulan,   pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; 

3. Pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat;  

4. Pelaporan dan  pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 

zakat. 

e. Dalam   melaksanakan   tugas   dan   fungsinya, BAZNAS dapat 

bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

f. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis 
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kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia paling  sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun.  

g. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.Keanggotaan 

BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 

(tiga) orang dari unsur pemerintah.Unsur masyarakat terdiri atas  

unsur   ulama,   tenaga professional  dan tokoh masyarakat Islam. 

h. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan 

dengan pengelolaan zakat. 

i. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. 

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota 

BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 

Menteri. 

j. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas 

usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS 

dipilih oleh anggota. BAZNAS paling sedikit harus: (a) warga 

negara Indonesia; (b). beragama Islam; (c).  bertakwa kepada Allah 

SWT; (d). berakhlak mulia; (e).  berusia minimal 40 (empat puluh) 

tahun; (f). sehat jasmani dan rohani; (g). tidak menjadi anggota partai 
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politik; (h). memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; 

(i).tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun. 

k. Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: (a). meninggal dunia; (b). 

habis masa jabatan; (c). mengundurkan diri; (d). tidak dapat 

melaksanakan tugas selama 3 (tiga), bulan secara terus menerus; 

atau (e) tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. 

 

2. Badan Amil Zakat Nasioanl Provinsi dan Kota/Kabupaten 

Penjelasan tentang Badan Amil Zakat Nasionkat Nasional Provinsi 

dan Badan Amil Zakat Nasional kota dan kabupaten dijelaskan dalam 

Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2011  sebagai beriukt: 

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan 

kabupaten/ kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS 

kabupaten/kota. 

2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah 

mendapat     pertimbangan BAZNAS. 

3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh  Menteri atau pejabat yang  

ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan 

BAZNAS. 
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4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan 

pembentukan  BAZNAS   provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi 

atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan 

BAZNAS. 

5. Dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya, BAZNAS, BAZNAS 

provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada 

instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar 

negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,  kelurahan  

atau  nama  lainnya, dan tempat lainnya. 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS 

provinsi dan   BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

7. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas 

dan fungsi   BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. 

Walaupun payung hukum tersebut di atas terkait dengan pendirian 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maka akan secara otomatis terkait 

dengan Badan Amil Zakat Nasional yang berada di bawahnya. Uraian terkait 

dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.2  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

No Elemen 

Organisasi 

Keterangan 

1 Tugas Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

2 Organisasi Terdiri dari: (1) pimpinan dan (2) Pelaksana atau 

amil  

3 Jangka Waktu 

Keanggotaan 

Untuk satu kali periode selama 5 (tiga) tahun 

4 Pembiayaan Dibebankan bagi pelaksanaa tugas Badan Amil 

Zakat dibebankan pada anggaran Kementerian 

Agama (sesuai dengan tingkatan pemerintah) dan 

APBD Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. 

 

   

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

1. Ketentuan Umum 

a. Pembentukan LAZ wajib mendapat  izin  Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri. 

b.  Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: 

1. Terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan Islam yang mengelola 

bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; 

2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;  
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3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;  

4. Memiliki pengawas syariat; 

5. Memiliki   kemampuan   teknis,   administratif, dan keuangan ntuk 

melaksanakan  kegiatannya;  

6. Bersifat nirlaba; 

7. Memiliki   program   untuk   mendayagunakan zakat bagi 

kesejahteraan umat; dan 

8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. 

Dengan memperhatikan karakteristik LAZ dalam bagaimana 

terbentuknya, kegiatan operasionalnya dalam mengelola zakat, maka apakah 

LAZ dapat dikategorikan sebagai organisasi publik? Untuk bisa 

menjawabnya, harus diperhatikan tentang karakteristik organisasi publik. 

Menurut Indra Bastian (2006:56) tentang karakteristik organisasi publik 

terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel  2.3   

Karakteristik Organisasi Publik 

No Perihal Keterangan 

1 Tujuan Untuk mensejahterakan masyarakat secara 

bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan 

kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. 

2 Aktivitas Pelayanan publik seperti dalam bidang 

pendidikan, keamanan, penegakan hukum, 

transportasi publik dan penyediaan pangan. 
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No Perihal Keterangan 

3 Sumber Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat yang berwujud 

pajak dan restribusi, laba perusahaan negara, 

pinjaman pemerintah serta pendapatan lain-lain 

yang sah dan tidak bertentangan dengan 

perundangan yang berlaku. 

4 Pola 

Pertanggungjawaban 

Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui 

lembaga perwakilan masyarakat, seperti Dewan 

perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD)  dana Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

5 Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal dan berjenjang. 

6 Penyusunan 

Anggaran 

Dilakukan bersama masyarakat dalam 

perencanaan program. Penurunan program 

publik dalam anggaran dipublikasikan untuk 

dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, 

akhirnya disahkan oleh masyarakat di DPR, 

DPD dan DPRD. 

7 Stakeholder Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, 

para pegawai organisasi, para kreditor, para 

investor, lembaga-lembaga internasional 

termasuk lembaga donor internasional.  

 

 Dengan melihat tujuan dan aktivitas dari organisasi publik, tampak 

secara nyata bahwa LAZ memiliki tujuan dan aktivitas yang tidak berbeda 

dengan organisasi publik. Tidak hanya tujuan dan aktivitasnya, namun jika 
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dilihat dari sumber pembiayaan yang berbentuk zakat, infak dan shadaqah 

yang dikelola LAZ berasal dari masyarakat (umat Islam) untuk masyarakat. 

Begitu juga kultur organisasi LAZ yang berjenjang dari mulai tingkat 

nasional dan daerah. Dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya LAZ 

harus melaporkan melalui unsur perwakilan masyarakat di pemerintah 

(melalui Departemen Agama dan Forum Zakat), dan stakeholders LAZ tidak 

dimiliki oleh individu dan kelompok secara khusus, akan tetapi stakeholders 

LAZ dimiliki oleh seluruh masyarakat umat Islam tidak dibatasi oleh lingkup 

wilayah tertentu. Dengan melihat ciri-ciri yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka LAZ dapat dikategorikan sebagai organisasi publik. 

 

3. Pengelompokkan Lembaga Amil Zakat 

 Untuk mengetahui tentang Lembaga Amil zakat secara mendalam, 

pengelompokkan Lembaga Amil Zakat menjadi informasi penting untuk 

memetakan sejarah dan keberadaan Lembaga Amil zakat yang ada di 

Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Amil Zakat dapat 

dikelompokkan pada empat kelompok besar yang akan disajikan pada tabel 

berikut: 

a. LAZ yang berbasis masjid 

LAZ didirikan dengan basis masjid seperti: LAZ Rumah Amal Salman 

(masjid Salman ITB); LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar); dan LAZ 
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DPU-DT (masjid Daarut Tauhid). Umumnya, pendirian LAZ ini sebagai 

akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan 

kepercayaan masyarakat (jamaah masjid), khususnya berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM masjid). 

Selanjutnya adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional 

melalui pendirian LAZ sebagai bentuk tangung jawab pengelola dan untuk 

meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar 

masjid maupun masyarakat luas. 

b. LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas) 

LAZ pada kelompok ini, didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) 

seperti LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), LAZ NU (Ormas NU), 

dan LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah). Umumnya, LAZ 

didirikan dalam rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran 

organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa 

tersebut maupun masyarakat luas.  

c. LAZ berbasis Perusahaan (Corporate) 

LAZ didirikan dengan basis perusahaan (corporate) seperti: LAZ Baitul 

Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat 

Indonesia); Baitul Maal BRI (Bank BRI); Baitul Maal Pupuk Kujang (PT. 

Pupuk Kijang Cikampek). Umumnya pendirian LAZ ini, sebagai bagian 

dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Selanjutnya 
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untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar, perlu lembaga yang 

profesional, diantaranya dengan mendirikan LAZ. Kemudian, diharapkan 

dengan pendirian LAZ, program-program CSR perusahaan akan lebih 

terarah, bersifat sistematis dan berdampak jangka panjang, juga 

meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khususnya bidang sosial 

kemasyarakatan.  

d. LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) 

LAZ didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat 

(OPZ). LAZ dalam kelompok ini seperti: LAZ Rumah Zakat Indonesia; 

LAZ Dompet Dhuafa; LAZ Rumah Yatim Arrohman. Alasan pendirian 

LAZ ini, sebagai bentuk partisipasi masyarakat (civil society) berkaitan 

dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional.  

 Pembagian berdasarkan alasan atau sejarah pendirian LAZ akan 

menentukan pola pengelolaan dana zakat, sebagai berikut:  

Tabel 2.4 

Deskripsi Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Alasan Pendiriannya 

 Berbasis 

Masjid 

Berbasis 

Ormas 

Berbasis 

Perusahaan 

Berbasis OPZ 

Pola 

Penghimpunan 

Zakat 

- Muzaki utama  

  berasal dari  

  jamaah masjid 

- Masyarakat  

   luas 

- Muzaki  

   utama    

berasal dari  

   anggota    

   ormas 

- Masyarakat  

- Muzaki utama  

berasal dari 

zakat 

karyawan/ 

   pegawai/  

   manajemen 

Muzaki utama 

berasal dari 

masayarakat 

luas 
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 Berbasis 

Masjid 

Berbasis 

Ormas 

Berbasis 

Perusahaan 

Berbasis OPZ 

   Luas - Masyarakat 

luas 

Pola 

Pemberdayaan 

Zakat 

- Diperuntukkan  

   bagi jamaah   

   masjid 

- Masyarakat  

   luas 

- Diperuntuk 

   kan  bagi  

   anggota  

 ormas  

- Masyarakat  

  Luas 

-Diperuntukkan  

 Bagi karyawan  

yang 

membutuhkan 

- Masyarakat 

luas 

Diperuntukan 

bagi mustahik 

yang berasal 

dari masyara-

kat luas 

Pola Relasi  

Konsumen 

Diselearaskan 

dengan program 

yang sudah 

dibuat oleh 

DKM Masjid, 

penyampaian 

informasi 

dengan media 

cetak, 

elektronik, dll 

Diselaraskan 

dengan 

program ormas 

seperti baksos, 

pengajian, 

penyampaian 

informasi 

dengan media 

cetak, 

elektronik, dll 

Diselaraskan 

dengan 

kebijakan 

perusahaan 

seperti aturan 

yang 

diberlakukan 

bagi semua 

karyawan, 

penyampaian 

informasi 

dengan media 

cetak, 

elektronik, dll  

- Kegiatan 

dibuat  

sesuai dengan  

kebutuhan/    

permintaan 

muzaki 

- Penyampian  

  informasi 

melalui  

  berbagai 

media yang 

bisa diakses  

  masyarakat 

luas  

Pola 

Penciptaan  

Program 

- Dipadukan  

   dengan  

   program  

   DKM  

Dipadukan 

dengan 

program  

kemasayarakat

- Dipadukan  

   dengan  

   program CSR  

   perusahaan. 

Dirancang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

muzaki/musta
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 Berbasis 

Masjid 

Berbasis 

Ormas 

Berbasis 

Perusahaan 

Berbasis OPZ 

   Masjid, 

- Disesuaikan  

   dengan  

   kebutuhan  

   mustahik di  

   sekitar masjid  

an/sosial 

ormas, 

kemudian 

sesuai dengan 

kebutuhan 

mustahik  

- Disesuaikan  

 dengan 

kebutuhan 

 mustahik yang 

menjadi target  

 LAZ 

hik biasanya 

didasarkan 

pada riset yang 

matang 
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PERAN INTERMEDIASI ZAKAT 
 

 

 

 

 
UNTUK bisa memahami pengelolaan zakat dilihat dari peran 

intermediasi zakat terutama program pendayagunaan zakat, maka memahami 

peran intermediasi zakat bagi organisasi pengelola zakat menjadi penting. 

Peran intermediasi zakat terdiri dari peran penghimpunan dan penyaluran 

zakat. namun untuk melengkapi mediasi peran intermediasi zakat, dijelaskan 

juga peran mediasi. 

BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah lembaga zakat berbasisi 

pemerintah di rtingkat provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 adalah salah satu lembaga zakat yang diberikan kewenangan 

untuk melaksanakan peran intermediasi zakat. Peran intermediasi zakat pada 

BAZNAS Provinsi Jawa Barat terdiri dari; 

BAB 

III 
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A. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)  

Peran penghimpunan dana ZIS, adalah peran yang bertugas untuk 

mengoptimalisasi penghimpunan dana zakat dari muzaki. Optimalisasi peran 

ini harus bermula dari potensi zakat baik di tingkat nasional yaitu lebih dari 

217 triliun (BAZNAS.2010) dan tingkat Jawa Barat sebesaR 17 triliun 

(BAZNAS JABAR.2017). Dengan berdasar pada potensi zakat tersebut, 

disusun berbagai strategi penghimpunan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, kemampuan, perubahan lingkungan dan kemitraan yang 

dibangun oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Di bawah ini adalah strategi 

dan program penghimpunan yang dilaksanakan dan gambar strategi tersebut 

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 

2. Payroll System Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat dan karyawan perusahaan. 

3. Transfer ATM dan Transfer tunai via bank 

4. Jemput Zakat 

5. Konter muzaki dan Kotak Infak (Kofak) 

6. Penghimpunan berbasis aplikasi online (marketing online) 
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Gambar. 3.1  

Strategi Penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Barat 

 

Sebagai kegiatan penghimpunan zakat memang harus didukung oleh 

banyak pihak dan banyak faktor yang menentukan. Demikian kompleksnya 

peran penghimpunan sehingga perlu dirancang strategi sendiri. Di bawah ini 

disajikan faktor kunci peran penghimpunan zakat yaitu: 

1. Menentukan strategi yang efektif, efisien dan tepat sasaran  

2. Dukungan Kepala daerah dan steakholders 

3. Dukungan regulasi  

4. Tim marketing yang handal  

5. Dukungan sarana prasarana yang memadai  

6. Trust kelembagaan  
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Bagi lembaga zakat pemerintah yaitu BAZNAS target penghimpunan 

berasal dari internal dan eksternal. Pihak internal akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor.70 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan sedekah dari Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  (untuk BAZNAS 

Jabar), sedangkan untuk BAZANS kota dan kabupaten berdasarkan 

peraturan gubernur atau peraturan walikota  

2. Pembentukan UPZ di perguruan tinggi, instansi vertikal dan BUMD di 

lingkungan provinsi untuk BAZNAS Provinsi 

3. Pembentukan UPZ tingkat kecamatan, tingkat desa bahkan sampai 

masjid-masjid (BAZNAS kota dan kabupaten) 

4. Payrollsystem 

5. Sosialisasi yang menyeluruh  

6. Hubungan kemitraan dan sinergi yang baik 

7. Pemberian Porsi penyaluran untuk para mustahik di lingkungan 

Pemprov, seperti tenaga kontrak, OB, Security, Cleaning Service dll. 

Demikian juga dengan pihak eksternal adalah masyarakat luas yang 

menajadi target sasaran penghimpunan.dengan strategi penghimpunan 

berikut: 
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a. Penghimpunan ritel yaitu strategi dengan menempatkan kotak infak dan 

kotak jumbo pada tempat temoat tertentu yang sudah mendapatkan ijin 

dari instansi setempat 

b. Open Table yaitu strategi penghimpunan dengan membuka konter/table 

pada lokasi-loaksi tertentu seperti mal, masjid dan lokasi lainnya. 

Biasayanya terkait dengan event tertentu seperti ramadhan dan 

sebagainya. 

c. Happening Art adalah strategi penghimpunan dengan melaksanakan 

berbagai kegiatan yang spesial seperti event kebangkitan zakat. Program 

ini bertujuan sosialisasi kegiatan lembaga namun tidak menutup 

kemungkinan melakukan kegiatan funding. 

d. Gathering Muzaki adalah strategi marekting yang tujuan utama addalah 

melakukan silaturrahim dengan muszaki dan memperluas silaturahim 

dengan muzaki lainnya. 

e. Infak Rp 1.000 via ATM. Adalah strategi penghimpunan dengan 

bekerjasama dengan bank yang ditunjuk dan memanfaatkan teknolgo 

informasi bank yaitu ATM. 

f. Strategi penghimpunan lainnya, 

Adapun strategi pemasaran yang biasa dilakukan lembaga zakat adalah 

dengan memanfaatkan berbgai media pemasaran seperti: 

1. Media cetak 
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2. Media elektronik 

3. Media sosial 

4. Pemasangan tool marekting 

5. Pemasangan billboard 

6. Melalui berbagai kegiatan eksternal 

7. Melalui berbagai kegiatan internal 

8. lainnya  

Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada muzaki akan tersaji 

dalam gambar berikut: 

 

Gambar. 3.2 

Fasilitas Kemudahan Muzaki BAZNAS Provinsi Jawa Barat 

 

Program penghimpunan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan yang positif. Kinerja divisi 
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penghimpunan (PHP) dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami 

perkembangan yang positif yaitu berkembang baik secara kuantitatif (jumlah 

penghimpunan) maupun kualitatif (program penghimpunan). Tahun 2019 

berhasil memperoleh nominasi  yaitu Program pertumbuhan penghimpunan 

zakat. Keberhasilan diprogram divisi penghimpunan (PHP) ini tidak terlepas 

dari peran satuan audit internal yang senantiasa mengawasi dalam kegiatan 

audit internal terutama pencapaian progam penghimpunan (PHP) sesuai 

renstra dan RKAT dengan proses operasional yang sesuai dengan standar 

operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. 

 

B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)  

Setelah dana ZIS dihimpun oleh divisi penghimpunan (divisi PHP), 

maka kemudian dana tersebut dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan 

regulasi yang berlaku sebelum dilakukan pendistribusian dan pendayagunaan 

dana ZIS (divisi PDP). Di bawah ini adalah fungsi-fungsi pengelolaan dana 

zakat yang mencakup pada divisi perencanaan, keluangan dan pelaporan 

(PKP) dan divisi SDM, administrasi dan Umum (SAU): 

1. Manajemen Keuangan  

2. Teknologi Informasi (SIMBA) 

3. Akuntansi (Pelaporan = PSAK 109) 

4. Auditing (Pemeriksaan) 
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5. Satuan Audit Internal 

6. Manajemen Asset 

7. Manajemen SDM/Keamilan  

8. Manajemen Kearsipan  

9. Adiministrasi dan Kesekretariatan  

10. Implementasi ISO 9001:2015 

11. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

12. Akreditasi Lembaga Zakat (Kemenag RI)  

Dengan demikian terlihat bahwa proses audit internal yang dilakukan 

oleh satuan audit internal beraada pada wilayah pengelolaan dana ZIS. 

Namun secara struktur organisasi berada terpisak dan independen dengan 

bertanggung jawab langsung kepada ketua (lihat struktur organisasi). Kinerja 

divisi PKP dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami perkembangan yang 

positif yaitu berkembang baik secara kuantitatif (pelaksanaan tata kelola) 

maupun kualitatif (indicator tata kelola yang sudah dicapai). Tahun 2019 

berhasil memperoleh nominasi dan menjadi pemenang BAZNAS Award 

2019 dengan kategori pengelolaan zakat terbaik. Keberhasilan program PKP 

ini tidak terlepas dari peran satuan audit internal yang senantiasa mengawasi 

dalam kegiatan audit internal terutama pencapaian progam PKP sesuai 

renstra dan RKAT dengan proses operasional yang sesuai dengan standar 

operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.  
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Pelaporan lembaga zakat khususnya BAZNAS termasuk BAZNAS 

Provinsi Jawa Barat harus mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita 

Negara Nomor 420 tahun 2018). Di mana pelaporan ini  dilakukan 2 kali 

dalam setahun (enam bulan dan akhir tahun). Adapun jenis laporan yang 

disayarakatkan pada PERBAZNAS tersebut terdiri dari. 

1. Laporan Kinerja 

a. Format mengacu pada PERBAZNAS 1/2016 tentang Pedoman 

Penyusunan RKAT  

b. Ditambah dengan kolom realisasi dan persentase capaian didalam 

masing-masing format  

c. Sudah tersedia pada aplikasi SiMBA:  

d. Laporan Kinerja  

e. Laporan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya (Masih dalam tahap 

persiapan)  

2.  Laporan Keuangan 

a. Menggunakan standar PSAK 109  

b. Terdiri atas:  

- Laporan keuangan enam bulan unaudited  

- Laporan keuangan akhir tahun audited  
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c. Dalam hal pengelola zakat tidak dapat menyampaikan laporan 

keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, 

Pengelola Zakat dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum 

diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk 

dilakukan audit (PERBAZNAS 4/2018 pasal 7 poin 1)  

d. Sudah tersedia pada aplikasi SIMBA  

3. Laporan pengelolaan Zakat (LPZ) 

a. Wajib dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi/kab/kota  

b. Khusus LAZ tidak perlu membuat Laporan jenis ini  

c. LPZ Nasional berisi kompilasi:  

- BAZNAS + per Provinsi + LAZNAS  

d. LPZ Provinsi berisi kompilasi:  

- BAZNAS Provinsi + per Kab/Kota + LAZ Provinsi + Perwakilan 

LAZNAS  

e. LPZ Kab/Kota berisi kompilasi:  

- BAZNAS Kab/Kota + LAZ Kab/Kota + Perwakilan LAZ Provinsi  

f. Sudah tersedia pada aplikasi SIMBA  

 Regulasi terkait dengan pelaporan yang diatur sangat ketat dengan 

jenis laporan yang banyak dan menggunakan SIMBA secara penuh, maka 

implementasinya diperlukan kegiatan pengawasan pada semua divisi, SDM 

keuangan dan akunting serta pelaksanaan SOP sesuai dengan yang 
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disyaratkan menjadi faktor utama. Di sinilah peran audit internal melalui 

fungsi satuan audit internal BAZNAS Provinsi Jawa Barat menjadi sangat 

penting dan menentukan efektifitasnya. 

 

C. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak 

dan Sedekah (ZIS)   

  Peran intermediasi berikutnya adalah menyalurkan dan ZIS kepada 

mustahik yangterdiri dari 8 asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Riqab, 

Gharimin, Mualaf, Fisabilillah dan Ibnusabil. Peran penyaluran terbagi 

dalam 2 program yaitu pendistribusian Zakat (bersifat konsumsi) dan 

pendayagunaan zakat (bersifat produktif dan pemberdayaan). Pada 

umumnya, program penyaluran zakat (pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat) terbagi dalam bidang- bidang berikut: 

1. Bidang Kesehatan 

2. Bidang pendidikan 

3. Bidang Ekonomi 

4. Bidang keagaamaan (Takwa) 

5. Bidang Social/Kebencanaan 

6. Bidang-bidang lain yang dikembangkan seperti bidag advokasi hukum 

 Bidang-bidang tersebut dibranding oleh masing Organisasi Pengelola 

Zakat (BAZNAS dan LAZ) sesuai dengan termonilogi dan budaya masing-
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masing OPZ. Untuk BAZNAS baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi 

dan Kabupaten, diseragamkan namanya, sebagai berikut: 

1. Program Peduli (Bidang Soaial Kemanusiaan) 

2. Program Cerdas (Bidang Pendidikan) 

3. Program Sehat (Bidang Kesehatan) 

4. Program Mandiri (Bidang Ekonomi) 

5. Program Taqwa (Bidang Syiar Dakwah 

 Terdapat penyesuaian dengan nama wilayah di depan nama program 

tersebut, seperti Jabar sehat dan sebagainya. Selanjutnya, BAZNAS Provinsi 

Jawa Barat mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah 

dan dana sosial keagamaan lainnya melalui 5 program utama, yang tersaji 

dalam gambar berikut: 

 

Gambar. 3.3  

Program Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat 
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Penjelasan dari terkait dengan program yang disajikan dalam gambar 

di atas, akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jabar Sehat 

Adalah Memberikan Layanan kesehatan dasar dan Edukasi Kesehatan 

bagi masyarakat tidak mampu, peningkatan  kebutuhan gizi masyarakat  

tidak mampu dan mengupayakan berdirinya Rumah sehat. Program yang 

termasuk dalam program Jabar Sehat sebagai berikut: 

1. Mobil Sehat Keliling 

2. Layanan Kesehatan dasar dan edukasi kesehatan  

3. Bakti Sosial Kesehatan 

4. Bantuan Langsung Kesehatan (BLK) 

5. Program peningkatan gizi masyarakat tidak mampu  

2. Jabar Cerdas 

Adalah program yang membantu  menopang pendidikan dasar menengah  

dan  tinggi  bagi masyarakat yang  tidak  mampu  dan  mengupayakan  

pendirian  Lembaga Pendidikan Keterampilan usaha dan kewirausahaan. 

Program yang termasuk dalam program Jabar Cerdas sebagai berikut: 

1. Beasiswa satu keluarga satu Sarjana  

2. Bidik Prestasi 

3. Jabar Ramah Anak 

4. Bantuan Langsung Pendidikan (BLP) 
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5. Pendidikan dan Latihan Skill Usaha dan kewirausahaan  

3. Jabar Mandiri 

Adalah program mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui 

pengembangan komunitas usaha super mikro dan pembentukan pra-koperasi 

syari‟ah. Program yang termasuk dalam program Jabar Mandiri sebagai 

berikut: 

1. Pembinaan dan Pendampingan Usaha 

2. Bantuan Pelatihan skill usaha  

3. Bantuan Modal Usaha 

4. Bantuan Sarana Usaha 

5. Bantuan kemandirian dan akses palangan kerja 

6. Bantuan langsung ekonomi  

4. Jabar Taqwa 

Adalah program mengokohkan Peran Lembaga dalam mendukung 

dakwah, syi‟ar Islam dan  membentengi aqidah Ummat dari upaya 

Pemurtadan. Program yang termasuk dalam program Jabar Taqwa sebagai 

berikut: 

1. Kaderisasi Juru Dakwah 

2. Safari Ramadhan 

3. Cinta Quran 

4. Bantuan Syiar Islam 
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5. Bantuan Buka puasa 

6. Bantuan Fasilitas ibadah 

 

5. Jabar Peduli 

Adalah program yang mewujudkan Kampung Emas berdaya melalui 

inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi local dan 

penanganan bencana 

kemanusiaan. Program yang termasuk dalam program Jabar Mandiri sebagai 

berikut: 

1.  Program Zakat Community Development (ZCD)  

2.  pembentukan usaha kelompok berbasis potensi lokal 

3.  Program kemanusiaan 

4.  Bantuan langsung bencana  

Selanjutnya, keberhasilan suatu program akan diukur dengan 

indikator-indikator alat ukur yang sudah ditentukan. Di bawah ini, disajikan 

program penyaluran dana zakat dengan optimalisasi dari masing-masing 

indeks ukurannya: 

Tabel 3.1  

Optimalisasi Program Penyaluran Zakat 

No  Program  Optimalisasi Program  

1  Jabar Sehat  Indeks Zakat Nasional (IZN)       - Pencapaian SDG‟s 

Menyehatkan masyarakat, dll  
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No  Program  Optimalisasi Program  

2  Jabar 

Cerdas  

Indeks Zakat Nasional (IZN)       - Pencapaian SDG‟s 

Mencerdaskan bangsa, dll            - Memberantas buta 

huruf, dll  

3  Jabar 

Mandiri  

Indeks Zakat Nasional (IZN)        - Pencapaian SDG‟s 

Mengentaskan kemiskinan, dll     - Kemandirian pangan  

Meningkatkan kesejahteraan  

4  Jabar 

Peduli  

Indeks Zakat Nasional (IZN)        - Menangani hal 

kedaruratan  

Menangani kebencanaan, dll  

5  Jabar 

Takwa  

Indeks Zakat Nasional (IZN)       - Mengantisipasi 

Pemurtadan  

Kemingkatkan ketakwaan  

6  Zakat 

Communit

y 

Developme

nt (ZCD)  

Indeks Zakat Nasional (IZN)       -  Pemberdayaan 

masyarakat  

Indeks Desa Zakat (IDZ)              -  Membuka lapangan 

kerja  

Pencapaian SDG‟s                        -  Membangun UMKM  

Sumber: BAZNAS Provinsi Jawa Barat. 2019 

Dalam melaksanakan peran penyaluran dan pendayagunaan dana zakat 

memalui program-program yang sudah dirancang., adapun bidang program 

penyaluran adalah: 

a. Bidang kesehatan 

b. Bidang ekonomi 

c. Bidang dakwah 

d. Bidang Pendidikan 

e. Bidang kepedulian kemanusiaan 
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Dilihat dari sifatnya, program penyaluran terdapat dua jenis program 

yaitu program penyaluran konsumtif (jangka pendek) dan program 

pendayagunaan yang bersifat jangka panjang. 

Indikator keberehasilan atau efektifitas program adalah meningkatkan 

nilai sosial ekonomi program penyaluran dan pendayagunaan zakat.dengan 

optimalnya penerima manfaat dari masing-masing program. Untuk 

meningkatkan efektifitas program penyaluran dan pendayagunaan zakat 

dengan melibatkan mitra sesuai dengan masing-masing bidang program yang 

sudah ditetapkan. Sebagi contoh mitra yang bekerja sama dengan BAZNAS 

Jabar adalah: 

Tabel 3.2 

Mitra Program BAZNAS JABAR 

No Program Bidang Mitra 

 

1 Pemberdayaan 

ekonomi berbasis 

koperasi  

Ekonomi Pusat Koperasi Syariah 

(Puskopsyah) Jabar  

2 Mobil sehat 

(Moseh) 

Kesehatan Yayasan Diferensia 

3 Asrama Menghafal Pendidikan Yayasan Pusat Layanan 

Pendidikan (Pulpen) 

4 Baznas Tanggap 

Bencana 

Kemanusiaan Baznas Tanggap Bencana 

5 Zakat Community 

Development 

(ZCD) 

Community dan 

integrasi program 

Baznas Kota/ Kabupaten 
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Untuk peran penyaluran zakat (pendistribusian dan pendayagunaan, 

dapat juga programnya dikaitkan dengan asnaf zakat yang dikenal dengan 

mustahik zakat. Selanjutnya, Dalil yang paling jelas menggambarkan 

mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah Q.S At- Taubah: 

60 yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk 

jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

 Selanjutnya sesuai dengan Al-Qurat Surat At-Taubah ayat 60 

tersebut, mustahik zakat terdiri dari 8 asnaf (bagian). Namun pada intinya 

kedepelapan asnaf tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian (Achmad 

Faisal.2008:110). yaitu: 

1. Yang berhak menerima untuk dirinya sendiri yaitu fakir, miskin, amilin 

dan mualaf. 

2. Yang berhak menerima untuk menyelesaikan urusannya yaitu: Riqab, 

Gharimin, Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil. 

Adapun penjelasan dari masing-masing mustahik yang tergolong ke 

dalam asnaf (bagian) akan dijelaskan berikut ini: 
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1. Fakir 

Fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer (sehari-

harinya) karena tidak bisa kasab (usaha). Fakir dalam persoalan zakat 

ialah orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha 

sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya 

2. Miskin 

Miskin adalah orang yang bisa kasab (usaha) tapi tidak mencukupi 

kebutuhan primer (sehari-harinya). Pada prinsipnya fakir dan miskin 

mempunyai kesamaan dari segi sama-sama memerlukan bantuan. Miskin 

dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharpa 

atau pekerjaan yang dapat menutup sebagai hajatnya akan tetapi tidak 

mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi ia hanya 

memiliki tujuh dirham. 

3.  Amilin 

Amilin adalah orang yang diangkat oleh imam atau naibnya untuk 

menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, 

pencatatan dan pembagian zakat. Amilin ini hendaknya memiliki syarat 

diantaranya, muslim yang taat, mukalaf, jujur (amanah), memahami 

hukum zakat, dan terampil (profesional). Amil ialah orang yang ditunjuk 

untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya membaginya, kepada yang 

berhak dan mengerjakan pembukuannya 

:: repository.unisba.ac.id ::



43 

 

4. Mualaf 

Mualaf adalah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan Islam dan 

kaum muslimin. Yang termasuk mualaf antara lain: 

a. Orang atau pengikut yang dengan pemberian itu diharapkan masuk 

Islam. 

b. Orang yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan kaum 

muslimin. 

c. Orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat keislamannya. 

d. Orang yang termasuk tokoh muslim yang mempunyai kawan dari 

kalangan kafir yang diharapkan keislamannya. 

e. Orang yang telah lama muslim tapi berada di posisi front (perbatasan) 

dengan musuh. 

5. Riqob 

Riqob adalah membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari 

perhambaannya sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya. Riqab 

artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha 

mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. 

6. Gharimin 

Gharimin adalah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak 

mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat, 
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penghamburan atau karena safahah (kebodohan, belum dewasa, dll). 

Gharimin ada 3 macam: 

1. Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau 

mendamaikan pertikaian/permusuhan 

2. Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya 

untuk hajat yang mubah 

3. Orang yang emnjam karena tanggunan, misalnya para pengurus 

mesjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna 

keperluan masjid, madrasah atau pesantren 

7. Fii Sabilillah 

Fii Sabilillah adalah kemashlahatan umum kaum muslimin yang dengan 

zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. 

Fii Sabilillah ini bisa diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan 

berbagai penunjangnya. Seperti membantu para da‟i dengan cara 

menyediakan tempat pelatihan dakwah, membagikan kitab, komputer dan 

perlengkapan penunjang wawasan para da‟i serta operasionalisasi aktivitas 

positif lainnya yang diperuntukkan bagi tegaknya syariat Islam. 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan ongkos atau biaya di perjalanan dan 

tidak bisa mempergunakan hartanya. Sabulillah ialah jalan yang dapat 

menyampaikan sesuatu karena ridha Allah baik berupa ilmu maupun ama. 
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Jumhur ulama mengartikan sabilillah disini adalah perang. Bagian sabilillah 

(dari zakat) itu diberikan kepada angkatan bersenjata yang lillahita „aala 

artinya mendapat gaji dari pemerintah 
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PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BERBASIS ZAKAT 
 

 

 

 UNTUK mengetahui bagaimana peran intermediasi zakat yang 

terkait dengan penyaluran zakat, dapat dilihat dari dua program zakat utama 

yaitu pendistribusian zakat yang bersifat jangka pendek dan konsumtif. Dan 

program pendayagunaan zakat baik yang berbasis individu maupun 

masyarakat. Program pendayagunaan zakat yang berbasisi masyarakat 

dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat. 

 Dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat di 

lingkungan BAZNAS, dikenal dengan program zakat Community 

Development (Program ZCD). Program ZCD merupakan program zakat 

yang terintegrasi semua bidang zakat dan asnaf untuk membangun dan 

mentransformasi dari mustahik menjadi muzaki berbasisi masyarakat (desa) 

BAB 

IV 
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atau menjadikan masyarakat mandiri dalam berbagai aspek. Untuk itu, 

program ZCD, dibangun dan dilaksanakan melibat banyak pemangku 

kepentingan dan berbagai keahlian. 

Dalam hal program pengentasan kemiskinan, pada saat ini pemerintah 

Indonesia telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS 

sebagai lembaga pemerintah non struktural sebagai lembaga resmi yang 

mewakili kehadiran Negara. BAZNAS secara nasional memiliki program 

wilayah binaan yang disebut Zakat Community Development (ZCD) dengan 

tujuan pemberian aksesibilitas permodalan pada kelompok usaha mikro kecil 

dengan melibatkan peran pendamping. 

Pemerintah mendorong dan mengembangkan usaha mikro kecil dan 

menengah dalam bentuk industri secara rumah tangga yang pelaksanaannya 

melalui organisasi perangkat daerah dengan sumber dana APBD atau APBN. 

Pemerintah melihat komunitas lokal sebagai obyek pembangunan yang 

kehidupannya harus diubah supaya mandiri setara dengan komunitas lainnya. 

Pemerintah juga mendorong perusahaan negara dan swasta dengan 

menerbitkan regulasi agar perusahaan mengeluarkan dana CSR-nya. 

Sehingga diantara perusahaan- perusahaan tersebut ada yang memiliki 

program pengentasan kemiskinan melalui Commmunity Development namun 

dengan kekhasan masing-masing yang memungkinkan berbeda dengan 

model yang dilakukan oleh pemerintah. 
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Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah melakukan program kegiatan 

pendampingan kelompok dengan lokasi di enam Kota/Kabupaten di Jawa 

Barat. Program pemberdayaan dengan model community development di 

Baznas Jawa Barat telah memiliki pola pendampingan dengan tahapan 

tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga 

mampu melanjutkan pengelolaan secara mandiri (sustainable). Bentuk 

kegiatannya melibatkan sdm pendamping yang bersifat regular dalam waktu 

tertentu. 

Program wilayah binaan dengan tujuan membangun kampung EMAS 

dengan program edukasi, mandiri, asri dan sehat. Program tahun pertama di 

2016 bertujuan untuk membentuk kelompok binaan dan mengubah mindset 

anggotanya menjadi lebih produktif. Program tahun kedua di 2017 digunakan 

untuk membentuk kelembagaan lokal berupa Prakoperasi dan pelatihan skill 

produktif sesuai potensi anggotanya. Program tahun 2018 tetap untuk 

program emas, penguatan skill produktif dan yang menarik diberikan bantuan 

modal usaha dengan dua tahap. Ditahap pertama diberikan kepada 229 

mustahik penerima manfaat dengan jumlah Rp.1.000.000,00 per orang dan di 

tahap kedua diberikan kepada 220 mustahik dengan jumlah Rp. 1.500.000,00 

per orang. 
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Setiap wilayah binaan ZCD memiliki keunikan berdasarkan potensi 

lokal dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Secara umum proses 

kemandirian pada segmen penerima manfaat kategori miskin atau fakir adalah 

proses jangka panjang, Puskas (2019:38). Intervensi pemberdayaan masyarakat 

bisa mencapai 5 tahun atau lebih. Tidak ada standard waktu yang tepat untuk 

melakukan terminasi program, karena hal ini kembali pada cara 

pemberdayaan, tingkat keparahan dan kesiapan wilayah yang berbeda-beda. 

Jika dihitung rentang waktu sampai dengan saat ini diperkirakan sudah 

3.5 tahun. Durasi ini bisa dianggap cukup untuk melakukan pengukuran 

tingkat keberlanjutan wilayah binaan tersebut. Semakin lama proses 

pemberdayaan tentu akan semakin menyerap dana yang lebih besar, pada hal 

masih sangat banyak wilayah lain yang menunggu untuk diintervensi dengan 

pola community development ini. Apakah kelompok pemberdayaan seperti 

kelompok-kelompok binaan tersebut sudah siap diterminasi program 

pendampingannya. Maka diperlukan penilaian sebagai dasar evaluasi sebagai 

sebuah exit strategy untuk mendapatkan cara yang tepat jika wilayah binaan 

tersebut dapat diterminasi apabila dianggap mandiri. 

Belum maksimalnya tingkat keberhasilan pada program 

pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat, menurut Ramdani 

Dkk (2019:51-52) diantaranya adalah: (1) tidak sesuainya bantuan dengan 

hasil need assessment, (2) tidak ada pendampingan atau adanya pendamping 
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dengan kompetensi seadanya, (3) tidak jelasnya durasi atau lamanya waktu 

pendampingan, (4) tidak adanya target dan ukuran keberhasilan sejak awal 

secara tertulis, dan (5) tidak adanya lembaga lokal sebagai pelanjut kegiatan 

pasca terminasi dimana fakta di lapangan sering terjadi dimana kegiatan 

komunitas berhenti setelah program diterminasi. 

Sampai dengan saat ini belum ada metode penilaian untuk mengukur 

tingkat keberlanjutan kelompok usaha kecil mikro di wilayah binaan yang 

berada dibawah Baznas Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pemberdayaan secara 

berkelompok telah dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat mulai awal 

tahun 2016. Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) pernah diteliti tingkat 

keberlanjutannya oleh Hakim & Bahri (2017:137) dengan menggunakan 

triple bottom line of sustainability berupa dimensi economy, social dan 

environmental. Penelitian dilakukan pada 8 pemilik usaha kemasan buah 

Carica di Dieng Wonosobo. 

Pendapat Adi (2013:214-215) menyatakan bahwa terminasi atau 

pemutusan program seringkali terjadi bukan karena masyarakat sudah 

dianggap mandiri, namun lebih disebabkan karena proyek sudah habis 

pendanaanya atau sudah terlalu lama waktunya. Ukuran kesiapan jika hanya 

ditentukan pada tingkat pertumbuhan omset dan laba pada sebuah kelompok 

usaha mikro kecil tentu belumlah cukup. Dibutuhkan penilaian tingkat 

keberlanjutan (level of sustainability) kelompok binaan sebagai dasar 
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pembuatan keputusan. Dari enam (6) lokasi kelompok binaan tersebut apabila 

diterminasi apakah kelembagaan lokal yang terbentuk akan mampu beraktifitas 

secara mandiri. 

Dalam Perbaznas no. 3/2018 menyebutkan strategi pendayagunaan 

terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi. 

Pada prinsipnya struktur pemberdayaan diatas relevan dengan aturan yang 

ada dimana kegiatannya membentuk kelompok yang terorganisir dengan 

pendamping atau fasilitator sejak awal. Untuk mengetahui kinerja 

pemberdayaan melalui tingkat keberlanjutan diperlukan penelitian untuk 

menghindari kerugian jika dilakukan terminasi terlalu dini atau terlalu 

lambat. 

Untuk melengkapi prosesnya memelukan evaluasi akhir sebagai 

bagian dari uji petik atas perencanaan dan pelaksanaan yang sudah dilakukan 

melalui tools yang tepat, dalam hal ini diperlukan alat untuk mengukur 

tingkat keberlanjutan (sustainability) tiap wilayah binaan tersebut. Untuk 

mempercepat pertumbuhan ZCD juga diperlukan model yang bisa 

diduplikasi. Dimana target pembentukan ZCD secara nasional, berdasarkan 

Rencana Strategi 2016-2020 (2016:37) BAZNAS RI merencanakan 

pembentukan 161 ZCD pada tahun 2020. Sedangkan Rencana Strategi 

(2016:26) untuk BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rencana Strategi 

2020 merencanakan 45 ZCD. 
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Selanjutnya, Bidang yang diberdayakan terkait dengan dana zakat 

adalah sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, kebencanaan. 

Diharapkan dengan bidang tersebut dapat memberdayakan masyarakat 

secara menyeluruh. Pada tahap implementasinya, karena yang diberdayakan 

masyarakat, maka keterbatasan jumlah amil relawan yang hanya seorang 

menjadi kendala terbesar. Di Bawah ini, disajikan beberapa kegiatan 

pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan sosial yang sudah dilaksanakan di 

wilayah binaan kabupaten Bandung Barat: 

 

   

Gambar 4.1.  

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Binaan BAZNAS Jawa 

Barat di Kabupaten Bandung Barat 
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Kemudian, efektifitas implementasi program, kurangnya 

mentor/pembimbing, variasi materi yang diberikan masih terbatas dan 

beberapa kendala lainnnya. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat binaan BAZNAS Jawa Barat yang ada di 

Kabupaten Bandung Barat dengan mitra program Yayasan Citades (Cinta 

desa). Gambaran pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barat ini, dapat 

dijadikan gambaran untuk daerah binaan lain di Jawa Barat. Adapun Profil 

objek pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

Tabel 4.1   

Profil Pemberdayaan Masyrakat di Kabupaten Bandung Barat 

No Profil Objek Kegiatan Pemberdayaan 

 

1 Bertujuan untuk menjadikan 

masyarakat binaan yang mustahik 

untuk lebih berdaya dari dana zakat 

menjadi muzaki) 

Pendampingan bagi mustahik dalam 

melaksanakan dan mengembangkan 

usahan dan kegiatan sehingga tujuan 

zakat menjadikan masyarakat 

menjadi muzaki dapat direalisasikan 

2 Mitra baznas Citades adalah yayasan 

yang memiliki komite sebagai mitra 

BAZNAS dalam menjalankan program 

pemberdayaan 

Pendampingan manajemen, 

keuangan, operasi, pengendalian, 

pelaporan dan lainnya 

3 Lokasi yang dekat dengan kampus 

Unisba dan berjarak rentang 200 KM 

Memudahkan tim dalam kegiatan 

penelitian khususnya kegiatan 

pendampingan 
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Program yang dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat 

binaan di bawah BAZNAS Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat dilakukan 

dengan model berjenjang melalui tahap pembinaan mental, kegiatan 

berkelompok, dan meningkatkan kapasitas untuk mandiri. Penjelasan 

masing-masing tahaoan tersebut teruraikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2   

Program Pemberdayaan Masyarakat Binaan Kabupaten Bandung 

Barat 

No Bidang Sosial No Bidang Ekonomi 

Pengembangan 

UMKM 

No Bidang Kkonomi 

Pengembangan 

Koperasi 

1 Pembinaan mental:  

 

Melalui Pengajian 

dan  pengembangan 

majetlis ta‟lim, 

bersih-bersih masjid, 

dll 

1 Pembinaan mental: 

 

Inisiasi dan edukasi 

pembentukan 

kelompok Usaha 

1 Pembinaan mental: 

 

Inisiasi dan edukasi 

pembentukan 

kelompok untuk 

pendirian koperasi 

2 Kegiatan 

berkelompok;  

 

Berkebun, berternak, 

penanganan 

lingkungan dan 

lainnya untuk meng 

uatkan kebersamaan, 

2 Kegiatan 

berkelompok; 

 

Pembentukan usaha 

dan inisiasi modal 

usaha (UMKM) 

2 Kegiatan 

berkelompok; 

 

Pembentukan dan 

inisiasi pendirian 

koperasi 
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No Bidang Sosial No Bidang Ekonomi 

Pengembangan 

UMKM 

No Bidang Kkonomi 

Pengembangan 

Koperasi 

kelompok dan 

silaturrahim  

3 Kegiatan untuk 

meningkatkan 

kapasitas. 

 

Kreativitas dan 

inovasi mendukung 

usaha. 

3 Kegiatan untuk 

meningkatkan 

kapasitas. 

 

Penguatan dan 

pengembangan 

usaha (UMKM) 

3 Kegiatan untuk 

meningkatkan 

kapasitas. 

 

Penguatan dan 

pengembangan 

koperasi 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam observasi dan wawancara, 

didapatkan juga beberapa kendala-kendala yang yang dialami baik bagi 

relawan dan masyarakat binaan Yayasan Citades (Mitra BAZNAS Jawa 

Barat), kendala-kendala tersebut tersaji dalam tabel berikut:  

Tabel 4.3   

Permasalahan Pemberdayaan Masayarakat Binaan BAZNAS Jawa 

Barat 

Kabupaten Bandung Barat 

No Bidang Sosial No Bidang Ekonomi 

Pengembangan UMKM 

No Bidang Kkonomi 

Pengembangan 

Koperasi 

1 Terbatasnya 

sumber daya 

ekspertise dan 

tenaga 

1 Terbatasnya tenaga yang 

membantu mencapai 

tujuan pembentukan 

kelompok usaha. 

1 Terbatasnya tenaga 

yang membantu 

mencapai tujuan 

pembentukan 
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No Bidang Sosial No Bidang Ekonomi 

Pengembangan UMKM 

No Bidang Kkonomi 

Pengembangan 

Koperasi 

pendamping 

untuk kegiatan-

kegiatan sosial 

kelompok untuk 

penbentukan 

koperasi. . 

2 Masih 

terbatasnya 

pihak 

pendukung atau 

networking 

yang akan 

menstimulan 

berbagai 

kegiatan sosial 

2 Terbatasnya tenaga yang 

ekspertise khususnya 

pendamping dan materi 

yang diberikan untuk 

pembentukan usaha dan 

inisiasi modal usaha 

(UMKM) 

2 Terbatasnya tenaga 

yang ekspertise 

khususnya 

pendamping dan 

materi yang diberikan 

untuk pembentukan 

dan inisiasi pendirian 

koperasi 

3 Terbatasnya 

materi yang 

disampaikan 

terkait dengan 

inovasi dan 

kreasi 

3 Terbatasnya tenaga yang 

ekspertise (pendamping 

dan monev)  untuk 

penguatan dan 

pengembangan usaha 

(UKMKM) 

3 Terbatasnya tenaga 

yang ekspertise 

(pendamping dan 

monev)  untuk 

penguatan dan 

pengembangan 

koperasi 

 

 Diharapkan kendala-kendala ini dapat di minimalisasi dengan 

penambahan relawan juga tenaga ahli yang dapat menambah berbagai 

kompetensi dan keterampilan sehingga masyarakat binaan tidak hanya bagi 

BAZNAS Jawa Barat tetapi juga kampus UNISBA dan kampus lain yang 
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memiliki komiitmen untuk membina dan mengembangkan pemberdayaan 

masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat dengan model berjenjang ini dimulai dari 

tahun 2017 atau memasuki tahun kedua. Adapun hasil pembinaan dalam 

memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pada masing-

masing tahap dan tahun untuk bidang sosial akan tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Pembinaan Pada Tahap dan Tahun Bidang Sosial 

Tahap/tahun 2017 2018 2019 

Pembinaan 

mental:  

Mulai diinisiasi untuk 

pembentukan 

kelompok dengan 

mulai ada kegiatan 

bidang agama, baksos, 

pelatihan dll 

Memasukkan  

kegiatan yang 

bertujuan dengan 

pembinaan mental 

namun sudah pada 

kelompok-kelompok 

yang dibentuk di 

tahun pertama 

Masih berlangsung 

kegiatan lanjutan 

pembinaan mental  

Kegiatan 

berkelompok; 

Mulai dibentuk 

kelompok:  

a. pengajian  

    majelis taklim,  

b. kegiatan PKK,  

    posyandu,  

c. karang taruna  

d. kelompok  

   petani dan  

Mulai diberikan 

penilaian dari 

amsing-masing 

kelompok dengan 

peminatan kegiatan 

sosial seperti: 

pengajian, baksos 

dll.  

Pematangan dengan 

di kelompok dengan 

harapan dapat 

membentuk mental 

dalam  
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Tahap/tahun 2017 2018 2019 

   peternak 

Kegiatan 

untuk 

meningkatkan 

kapasitas. 

-- Rencana pematangan 

kegiatan sosial yang 

berdampak pada 

pembentukan 

leadership dan 

bisnis.  

Membangun 

kemandirian 

kelompok sebelum 

dilepaskan sebagai 

kelompok 

masyarakat yang 

mandiri untuk 

diberdayakan  

 

 Bidang sosial ini menjadi penting. Karena masysrakat harus 

memahami bahwa pemberdayaan masyarakat ini berasalal dari dana zakat, 

yaitu dana sosial keagamaan. Untuk itu dana ini harus digunakan untuk 

dimaksimalkan untuk pemberdayaan dan tujuannya jangka panjangnya 

adalah mentransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Kemudian, di bawah 

ini dijelaskan tahap untuk bidang ekonomi pengembangan UMKM. 

Tabel 4.5 

Hasil Pembinaan Pada Tahap dan Tahun Bidang Ekonomi 

Pengembangan UMKM 

Tahap/tahun 2017 2018 2019 

Pembinaan 

mental:  

Mulai diinisiasi 

untuk pembentukan 

kelompok dengan 

mulai ada kegiatan 

bidang agama, 

Memasukkan  

kegiatan yang 

bertujuan dengan 

pembinaan mental 

namun sudah pada 

Masih berlangsung 

kegiatan lanjutan 

pembinaan mental  
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Tahap/tahun 2017 2018 2019 

baksos, pelatihan dll kelompok-

kelompok yang 

dibentuk di tahun 

pertama 

Kegiatan 

berkelompok; 

Dinilai peminatan 

bidang UMKM 

dengan “need 

asessment” 

Diberi pelatihan 

dan peningkatan 

kapasitas dari 

bidang leadership, 

produksi, 

pemasaran, 

keuangan dan 

lainnya sesua 

dengan peminatan. 

Masih dilaksanakan 

untuk saling sharing 

dari masing-masing 

kelompok binaan. 

Kegiatan untuk 

meningkatkan 

kapasitas. 

--- Mulai diberi latihan 

berbisnis dengan 

belajar 

berwirasusaha 

Mulai diberi modal 

untuk usaha yang 

lebih mengarah 

 

 Selanjunya, untuk tahapan pemberdayaan bidang ekonomi 

pengembangan koperasi akan dijelaskan dalam tabel berikut:  

Tabel 4.6 

Hasil Pembinaan Pada Tahap dan Tahun Bidang Ekonmi 

Pengembangan Koperasi 

Tahap/tahun 2017 2018 2019 

Pembinaan 

mental:  

Mulai diinisiasi 

untuk pembentukan 

Memasukkan  

kegiatan yang 

Masih berlangsung 

kegiatan lanjutan 
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Tahap/tahun 2017 2018 2019 

kelompok dengan 

mulai ada kegiatan 

bidang agama, 

baksos, pelatihan dll 

bertujuan dengan 

pembinaan mental 

namun sudah pada 

kelompok-

kelompok yang 

dibentuk di tahun 

pertama 

pembinaan mental  

Kegiatan 

berkelompok; 

Dibuat kelompok-

kelompok untuk 

persiapan pra 

koperasi 

Diberi berbaga 

pelatihan terkait 

dengan pendirian 

dan pebentukan 

koperasi dalam 

beragai bidang 

seperti manajemen, 

keuangan SDM, 

bisnis dan lainnya. 

Dari 3 kelompok 

untuk pembentukan 

koperasi ternyata 

yan siap 1 kelompok 

dengan membuat pra 

koperasi sudi 

mampir 

Kegiatan untuk 

meningkatkan 

kapasitas. 

--- Mulai praktik pra 

koperasi dengan  

Mulai diberi 

pendanaan. 

Sementara pra 

koperasi sudi 

mampir bergerak di 

bidang koperasi 

produksi. 
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MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS)  

 

 

 

 

 

 
MULTIDIMENSIONAL SCALING merupakan suatu model untuk menilai 

keberlanjutan dan kinerja pemberdayaan masyarakat. Multidimensional 

scaling (MDS) adalah analisis statistik multivariate yang digunakan sebagai 

variabel untuk menentukan posisi objek berdasarkan 

kesamaan/ketidaksamaan.  

 

A. Sustainability (Keberlanjutan) 

Pemerintah melalui Bappenas (2017:1) menyatakan bahwa Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustaitnable Development Goals 

(SDGs) adalah: pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan 

BAB 

V 
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ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan 

kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta 

menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga 

peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatoki (2018:1-12) di Afrika selatan terhadap 

170 pemilik bisnis menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara ketahanan kewirausahaan individu dan keberhasilan 

organisasi. Memperkuat ketahanan pelaku usaha akan memperkuat 

keamanan ekonomi usahanya. Untuk memastikan keberlanjutan usaha kecil 

menengah tersebut disarankan dengan cara meningkatkan ketahanan pemilik 

usahanya. Kemudian berdampak kehidupan keberlanjutan kehidupan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi penciptaan 

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan.  

Riach (2002) menyatakan bahwa sustainability merupakan salah satu 

prinsip pembangunan yang sulit untuk dicapai, salah satu cara untuk 

mencapainya dengan pendampingan di lapangan. Pendampingan tersebut 

bertujuan untuk mendorong peningkatkan pendapatan penerima manfaat 

secara individual ataupun kelompok. Lebih lanjut Riach (2002:19-21) 

menyampaikan bahwa ada tiga prinsip penting pendampingan kelompok 

yang harus terlaksana dalam program community development, yaitu:  
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1. Partisipasi (participation), merupakan prinsip dasar pengembangan 

masyarakat komunitas mereka sendiri, dengan cara yang mereka inginkan 

dengan tetap menghormati pengetahuan dan bakat lokal. Sehingga 

pengembangan masyarakat yang Berkelanjutan pada akhirnya tergantung 

pada orang yang berpartisipasi dalam pengembangan mereka sendiri dari 

tahap perencanaan awal hingga penyelesaian.  

2. Keberlanjutan (sustainability), prinsip Berkelanjutan adalah prinsip dasar 

pengembangan masyarakat yang tidak mudah untuk dicapai. Tindak lanjut 

pengembangan pada suatu komunitas ditujukan agar komunitas tersebut 

dapat mengelola atau memeliharanya sendiri. Prinsip keberlanjutan 

meliputi: (1) partisipasi aktif anggota masyarakat dalam semua aspek 

sejak identifikasi masalah/ kebutuhan, perencanaan, implementasi, 

pemantauan dan evaluasi, (2) penggunaan teknologi tepat guna untuk 

melayani kebutuhan secara lokal.  

3. Kesamaan dan keadilan sosial (equity and social justice), prinsip ini 

bertumpu pada kesetaraan dan keadilan sosial dimana: (1) semua anggota 

masyarakat, terlepas dari budaya, agama, jenis kelamin atau usia, 

memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas mereka, 

(2) ketersediaan akses masyarakat terhadap informasi yang disajikan 

dengan cara mereka supaya bisa mengerti, (3) keadilan dalam akses 

masyarakat terhadap penggunaan sumber daya komunitas, (4) anggota 
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masyarakat tidak dirugikan atau ditolak atas hak demokrasi mereka dalam 

segala bentuk pengembangan masyarakat.  

 

B. Multidiensional Scaling (MDS) 

1. Pengertian Multidiensional Scaling (MDS) 

Multidimensional scaling (MDS) adalah analisis statistik multivariate 

yang digunakan sebagai variabel untuk menentukan posisi objek berdasarkan 

kesamaan/ketidaksamaan (Kholil & Dewi. 2014, 247). Penggunaan skala 

MDS umumnya dipakai dalam penilaian responden mengenai tingkat 

kemiripan rangsangan atau pilihan yang menggambarkan rangsangan untuk 

diukur melalui indikator/atribut. Tujuan penggunaan skala untuk 

menampilkan kesamaan antara objek/preferensi objek dalam kelompok yang 

mewakili kumpulan objek. Nilai-nilai individu yang ditemukan dalam 

matriks merupakan rata-rata dari semua responden yang telah 

memberikannya evaluasi pilihannya. Penilaian diukur sebagai variabel 

metric atau nonmetric. Skala MDS dicirikan oleh penilaian responden 

mengenai salah satu tingkat kemiripan rangsangan atau adanya pilihan yang 

diukur pada indikator/atribut yang menggambarkan rangsangan (Qualtrics. 

2011, 2). 

Penggunaan skala multidimensional umumnya dipakai dalam 

penilaian responden mengenai tingkat kemiripan rangsangan, atau pilihan 
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untuk menggambarkan rangsangan yang diukur melalui indikator/atribut. 

Tujuan penggunaan skala pada multidimensi adalah untuk menampilkan 

kesamaan antara objek, atau preferensi objek dalam kelompok yang 

mewakili kumpulan objek. Nilai-nilai individu yang ditemukan dalam 

matriks merupakan rata-rata dari semua responden yang telah 

memberikannya evaluasi pilihannya. Penilaian diukur sebagai variabel secara 

metrik (interval atau rasio skala) atau secara nonmetric (skala). Skala 

multidimensi dicirikan oleh penilaian responden mengenai (1) salah satu 

tingkat kemiripan rangsangan, atau (2) adanya pilihan untuk rangsangan 

yang diukur pada indikator/atribut yang menggambarkan rangsangan. 

(Qualtrics 2011, 2). 

 

2. Zakat dan Multidiensional Scaling (MDS) 

Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh 

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya. (Undang-Undang nomor 23, tahun 2011, Bab 1, Pasal 1, Ayat 

2). Peran zakat dalam pembangunan tercantum dalam Renstra BAZNAS 

2016-2020 (BAZNAS.2016, 14-15). Selanjutnya, dilihat dalam konteks 

kehidupan ekonomi, selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Kemudian, di 

Indonesia, isu yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan zakat baik sebagai 

kewajiban agama maupun zakat sebagai komponen keuangan publik sangat 
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populer (Djailani, 2003). Hal tersebut dipicu dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-

undang ini menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat 

di Indonesia. Selanjutnya, undang-undang tersebut, mensyaratkan bahwa 

lembaga yang diperkenankan mengelola zakat di Indonesia adalah lembaga 

zakat yang berbasis pemerintah yaitu BAZNAS dan LAZ. Hal ini, sesuai 

dengan hasil riset Sri, dkk (2013), bahwa dengan tata kelola zakat yang baik 

akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan 

penghimpunan zakat. 

Selanjutnya, lembaga zakat berkewajiban mengelola dana zakat dari 

muzaki untuk diberdayakan sesuai dengan peruntukannya (Sri, dkk: 2013). 

Dalam program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, 

pendampingan dalam community development atau pengembangan 

masyarakat adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya, dan 

menstimulasi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (Cavaye. 2002,4). 

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi besar kecilnya komunitas, dibagi 

kedalam Local Industry Development. Economy Development, dan 

Community Development. BAZNAS telah merancang program yang harus 

dilaksanakan oleh BAZNAS seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi 

maupun kota/kabupaten. Program yang dirancang untuk BAZNAS Jabar 

meliputi: Kesehatan (Jabar Sehat), Pendidikan (Jabar Cerdas), Ekonomi 
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(Jabar Mandiri), Sosial Kemanusiaan (Jabar Peduli), dan Dakwah dan Syiar 

Islam (Jabar Takwa). Dalam merancang program pendayagunaan, banyak 

sekali dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan karena kinerja program 

akan dikaitkan dengan pemanfaatan nilai sosial dan ekonomi zakat yaitu 

tingkat efektifitas penggunaan dana zakat yang sesuai dengan pilantropi dana 

keagamaan (Sri,dkk: 2017). 

Belum maksimalnya tingkat keberhasilan program pendayagunaan 

zakat, khusunya pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, menurut 

(Ramdani, Raharja, and Basar.2019, 51-52), diantaranya: tidak sesuainya 

bantuan dengan hasil need assessment, tidak ada pendampingan atau adanya 

pendamping dengan kompetensi seadanya, tidak jelasnya waktu 

pendampingan, tidak adanya target dan ukuran keberhasilan secara tertulis 

dan  tidak adanya lembaga lokal sebagai pelanjut kegiatan pasca terminasi. 

Pendekatan MDS dipandang cukup stabil dibandingkan beberapa 

metode multivariate (korelasi dan regresi berganda) lain (Pitcher dan 

Preikshot, 2001; Pitcher et al., 2013) dalam(Widiatmaka 2015, 116). Puskas 

BAZNAS mengeluarkan alat ukur dengan nama Indek Desa Zakat (IDZ). 

Alat uji IDZ berfungsi untuk menilai proses yang terjadi pada pra program, 

pada saat program berlangsung, dan pasca program. Apakah sebuah 

komunitas layak dibantu serta program tepat sasaran dengan bantuan 

Zakat.Hasil perhitungan berupa angka, dimana nilai IDZ mendekati 1 maka 
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desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu.Sebaliknya, 

semakin IDZ mendekati 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk 

dibantu (PUSKAS 2018, 4). Metode Indek Desa Zakat (IDZ) tersebut 

digunakan untuk membantu menentukan apakah kondisi sebuah desa dapat 

dikatakan layak atau tidak layak untuk diberikan bantuan dana zakat. Untuk 

mengetahui dampak sosial dari programnya, maka pengukuran berikutnya 

biasanya setelah satu tahun proses pemberdayaan sebagai bahan evaluasi. 

Penilaian dampak sosial adalah penilaian sistematis tentang dampak 

pada kualitas kehidupan sehari-hari orang dan kelompok yang 

lingkungannya dipengaruhi oleh kebijakan, rencana dan program yang 

diusulkan dalam sebuah proyek (Benoit 2011,11). Penilaian kegiatan sosial 

oleh para peneliti terdahulu dilakukan dengan menggunakan Sustainability 

Index (Kholil & Dewi. 2014), (Nandini.dkk.2017), (Hakim & Bahri.2017). 

Bahkan penggunaan Software Expert Choice pernah digunakan untuk 

menilai level performance dari sustainable business UMKM. Indek dapat 

digunakan untuk menilai dimensi, dimana indek diberi nilai 0-9 (Expert 

Choice) atau 0-100 (Rapfish). Nilai mendekati nol dianggap semakin buruk 

dan nilai yang semakin tinggi semakin baik. Selanjutnya prinsip penilaian 

dampak zakat terhadap keberlanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan 

indek-indek tersebut. Akumulasi dari masing-masing indikator dalam 

dimensi digabungkan untuk mendiskripsikan tingkat keberlanjutannya. Hasil 
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analisis penelitian berupa status digunakan sebagai pertimbangan kebijakan 

untuk proses exit strategy.  

Penggunaan skala MDS umumnya dipakai dalam penilaian 

responden mengenai tingkat kemiripan rangsangan atau pilihan yang 

menggambarkan rangsangan untuk diukur melalui indikator/atribut. Tujuan 

penggunaan skala untuk menampilkan kesamaan antara objek/preferensi 

objek dalam kelompok yang mewakili kumpulan objek. Nilai-nilai individu 

yang ditemukan dalam matriks merupakan rata-rata dari semua responden 

yang telah memberikannya evaluasi pilihannya. Penilaian diukur sebagai 

variabel metric atau nonmetric. Skala MDS dicirikan oleh penilaian 

responden mengenai salah satu tingkat kemiripan rangsangan atau adanya 

pilihan yang diukur pada indikator/atribut yang menggambarkan rangsangan 

(Qualtrics. 2011, 2). 

Akhirnya, diharapkan dengan model Pemberdayaan Sosial dan 

Ekonomi Masyarakat Berbasis Keunggulan Daerah Dengan 

Multidimensional Scaling (MDS) akan tercapai tujuan nilai social dan 

ekonomi zakat, hingga mampu mencapai misi pendayagunaan dana zakat 

yaitu tercapai kunci indicator (Key Performance Indicators) yang ditentukan 

dan meningkatnya nilai sosial dana zakat.   
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3. Penilaian Multidiensional Scaling (MDS) 

Multidimensional scaling (MDS) adalah analisis statistik multivariate 

(korelasi dan regresi berganda) yang dapat digunakan sebagai variabel untuk 

menentukan posisi objek berdasarkan kesamaan atau ketidaksamaan 

(Groenen, PJF, Velden dan M. Vane; 2004) dalam (Kholil and Dewi 2014, 

247). 

Penggunaan skala multidimensional umumnya dipakai dalam 

penilaian responden mengenai tingkat kemiripan rangsangan, atau pilihan 

untuk menggambarkan rangsangan yang diukur melalui 

indikator/atribut.Tujuan penggunaan skala pada multidimensi adalah untuk 

menampilkan kesamaan antara objek, atau preferensi objek dalam kelompok 

yang mewakili kumpulan objek. Nilai-nilai individu yang ditemukan dalam 

matriks merupakan rata-rata dari semua responden yang telah 

memberikannya evaluasi pilihannya. Penilaian diukur sebagai variabel secara 

metrik (interval atau rasio skala) atau secara nonmetric (skala). Skala 

multidimensi dicirikan oleh penilaian responden mengenai (1)salah satu 

tingkat kemiripan rangsangan, atau (2) adanya pilihan untuk rangsangan 

yang diukur pada indikator/atribut yang menggambarkan 

rangsangan,(Qualtrics 2011, 2). 

Konsep dan ruang lingkup penskalaan MDS menguraikan langkah-

langkah tentang data persepsi meliputi : perumusan masalah, mendapatkan 
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data input, memilih prosedur MDS, memutuskan banyaknya dimensi, 

memberikan interpretasi kepada konfigurasi (configuration) dan memberikan 

penilaian (to asses) keandalan dan kesahihan (reability and validity), 

menjelaskan penskalaan data preferensi, menjelaskan analisis korespondensi 

dan kebaikan serta kelemahannya, memahami hubungan antar MDS, analisis 

diskriminan, dan analisis faktor, (Putri 2011, 1).  

MDS dapat menentukan: (1) dimensi apa yang dipergunakan oleh 

responden ketika mengevaluasi objek, (2) berapa dimensi yang akan 

dipergunakan untuk masalah yang dihadapi (sedang diteliti), (3) kepentingan 

relatif dari setiap dimensi dan (4) bagaimana objek dikaitkan atau 

dihubungkan secara perseptual. Berdasarkan pendapat Putri Dkk (2011) 

skala pengukuran data kemiripan dalam MDSdibedakan atas:  

1. MDS berskala metrik, dimana MDS berskala metrik mengasumsikan 

bahwa data adalah kuantitatif (interval dan ratio). Dalam prosedur MDS 

metrik tidak dipermasalahkan apakah data input ini merupakan jarak 

yang sebenarnya atau tidak. Prosedur ini hanya menyusun bentuk 

geometri dari titik-titik objek yang diupayakan sedekat mungkin dengan 

input jarak yang diberikan.  

2. MDS bersakala nonmetrik, dimana multidimensional scaling nonmetrik 

mengasumsikan bahwa data adalah kualitatif (nominal dan ordinal). Pada 
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kasus ini perhitungan kriteria adalah untuk menghubungkan nilai 

ketidaksamaan suatu jarak ke nilai ketidaksamaan yang terdekat.  

Penelitian tingkat keberlanjutan atau level of sustainability pada 

masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu di Jakarta dilakukan penilaiannya 

dengan MDS, (Kholil and Dewi 2014, 245). Penelitian  menggunakan Indeks 

Keberlanjutan melalui beberapa dimensi yang dibantu software Rapfish. 

Penelitian tingkat keberlanjutan menggunakan model MDS menggunakan 

dimensi : (1) ecology, (2) economy, (3) socio-cultural, (4) legal & 

institusional, (5) technology & infrastructure. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa masyarakat nelayan Kepulauan Seribu untuk dimensi 

ekologi dan ekonomi dinyatakan cukup berlanjut (quite sustainability). 

Kemudian, untuk dimensi sosial budaya, legal & institusional serta teknologi 

& infrastruktur dinyatakan kurang berlanjut (less sustainability) maka 

dimensi program tersebut direkomendasikan mendapatkan program kembali. 

MDS digunakan juga untuk mengukur tingkat keberlanjutan pada 

kelompok hutan (Community Forestry), Sustainability Index, (Nandini, et al. 

2017). Penelitian pada kelompok hutan di Babak Watershed di Lombok 

Nusa Tenggara Barat ini menggunakan lima dimensi dengan bantuan 

software Rapfish. Analisis menggunakan 19 atribut sebagai indikator yang 

dianggap sensitif sebagai dasar menilai keberlanjutan yang kemudian 

dikelompokan dalam 5 dimensi, yaitu : (1) ecology, (2) economy, (3) social, 
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(4) institusional dan (5) technology. Hasil penelitian ini menyatakan tingkat 

keberlanjutan pada dimensi ekologi dan teknologi tidak berkelanjutan. 

MDS juga digunakan dalam menilai Keberlanjutan Penggunaan 

Lahan Untuk Sawah Di Karawang - Jawa Barat penghitungan dengan teknik 

ordinasi dibantu dengan sotware yang disebut Rapid Appraisal for Paddy 

Field Land Use (Rap-LANDUSE). (Widiatmaka 2015). Tahapan analisisnya 

mencakup:  

1. Penentuan 43 atribut pada 5 dimensi, yang dianalisis yaitu 12 atribut 

dimensi ekologi,11 atribut dimensi ekonomi, 6 atributdimensi sosial, 7 

atribut dimensi teknologidan 7 atribut dimensi hukum dan kelembagaan. 

2. Penilaian setiap atribut dalamskala ordinal (Scoring) berdasarkan 

kriteriakeberlanjutan pada setiap dimensi. 

3. Analisis ordinasi Rap-LANDUSE dengan metoda MDS, menggunakan 

SPSS untukmenentukan ordinasi dan nilai stress. 

4. Penilaian indeks dan status keberlanjutan penggunaan lahan untuk 

sawah, baik secara multidimensi maupun pada setiap dimensi, 

5. Analisis kepekaan atau sensitivitas (leverage analysis) untuk menentukan 

atribut yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan 

6. Analisis Montecarlo untuk mengecek dan memperhitungkan 

ketidakpastian, 
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7. Analisis prospektif untuk menentukan faktor kunci keberlanjutan, yang 

kemudian digunakan untuk menyusun prioritas kebijakan untuk 

meningkatkan keberlanjutan. 

Model penelitian lainnya adalah model Multi-Indicator Approach 

atau MIA yang mirip dengan MDS. MIA menggunakan analisis determinant 

untuk mengukur tingkat keberlanjutan dalam melakukan evaluasi 

keberlanjutan dan kinerja  program Corporate Social Responsibility (CSR) 

dari 5 perusahaan di India, (Tapas Das 2013, 3). Kinerja CSR dinilai dengan 

indikator dalam skala multi-dimensi langsung dikaitkan dengan responden 

melalui Skala Likert 5 point. Indikator-indikator tersebut ditentukan sendiri 

oleh peneliti untuk menilai kontribusi program tanggung jawab sosial 

perusahaan berkontribusi dalam investasi CSR, dan penghitungannya dibantu 

software MS-Excel. 

Penelitian dengan MDS juga bisa dipakai untuk mengetahui tingkat 

sustainability dari bisnis melalui pengukuran Key Performance Indicator 

(KPI). Hasil kuesioner dilakukan test validitas dan reliabilitas, dimana 

kuisioner dianggap valid dan reliable jika nilai KMO > 0.5 dan croanbach 

alpha > 0.6. Pembobotan dengan metode Analytical Hierarchi Process 

(AHP) yang dibantu software Expert Choice. Penelitian terhadap 8 

wirausaha yang tergabung dalamkelompok produsen kemasan buah carica di 

Wonosobo Jawa Tengah menggunakan tiga dimensi triple bottom line of 
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sustainability yaitu : (1) economy, (2) social dan (3) environmental.Ada 15 

atribut yang digunakan dalam membuat penilaian terhadap usaha kecil 

mikro. Penelitian menyatakan bahwa kelompok usaha kecil dan mikro 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun memiliki 

masalah dalam keberlanjutannya. Di mana dimensi ekonomi sosial dan 

lingkungan memiliki pengaruh terhadap aspek keberlanjutan usaha kemasan 

buah Carica di kalangan usaha kecil mikro. Hasil penelitian ini 

merekomendasikan pentingnya para pelaku usaha mikro kecil meningkatkan 

pendapatan melalui penggunaan teknologi dalam proses produksi, 

melakukan inovasi dan memperkuat pemasarannya secara digital. Penelitian 

menggunakan Dimensi dan secara lebih spesifik menyebutkan 

indikatorsebagai berikut:  

1. Economy : (1) Increase profitability, (2) increase product sales, (3) 

product innovation, (4) incident investment, (5) increase IT usage. 

2. Social : (1) employee satisfaction, (2) product quality, (4) employee 

welfare, (5) customer satisfaction, (6) increase quality of information 

system. 

3. Environmental ; (1) electricity cost, (2) customer perception about 

environmentaly – friendly image, (3) number of injuries. 

Sebagai perbandingan, penggunaan MDS oleh peneliti terdahulu 

disajikan menetapkan dimensi yang mendukung Sustainable Development 
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dengan indikator yang lebih luas oleh Kahn (1995) dalam Basiago (1999) 

yaitu : 

1. Economy : (1) growth, (2) development, (3) productivity, (4) trickle down 

2. Social : (1) equity, (2) empowerment, (4) accessibility, (5) participation, 

(6) sharing, (7) cultural identity, (8) institutional stability.  

3. Environmental ; (1) eco-system, (2) integrity, (3) carrying capacity (4) 

biodiversity. 

Analisis multidimensi juga digunakan pada metode IDZ. Secara 

detail uraian IDZ yang dikeluarkan oleh Puskas Baznas (2018), sebagai 

berikut : 

1. Ekonomi : (1) kegiatan ekonomi produktif, (2) pusat perdagangan desa, 

(3) akses transportasi dan jasa logistik/pengiriman, (4) akses lembaga 

keuangan. 

2. Pendidikan : (1) Kondisi rumah penduduk, (2) kesehatan masyarakat, (3) 

pelayanan kesehatan, (4) jaminan kesehatan 

3. Kesehatan : (1) tingkat pendidikan dan literasi, (2) fasilitas pendidikan 

4. Dakwah : (1) tersedianya sarana dan pendamping keagamaan, (2) tingkat 

pengetahuan agama masyarakat dalam arti khusus tingkat aktifitas 

keagamaan dan partisispasinya di masyarakat  
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5. Sosial Kemanusiaan: (1) sarana ruang interaksi terbuka masyarakat, (2) 

Infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi, (3) mitigasi bencana 

alam. Indikator dalam Multidimensional  

Indek Sustainability pada Kewirausahaan Mikro Berbasis Zakat. Pada 

sisi penyebutan kelompok usaha sebagai Community Development, jika 

mengikuti pendapat Cavaye (2002) maka kelompok usaha tersebut lebih 

setara dengan program Economy Development, dimana cakupan anggotanya 

tidak banyak, dengan program yang tidak beragam dan tidak luas secara 

wilayah. Kelompok usaha dengan ciri usaha berskala kecil, bersifat 

tradisional dan informal atau belum terdaftar, belum tercatat, dan belum 

berbadan hukum, menurut Zulkarnaen (2006) lebih tepat disebut sebagai 

usaha mikro. Pemberdayaan untuk kelompok seperti ini setara dengan model 

pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping di Baznas Jawa Barat 

berdasarkan Citades (2018). Menurut Adi (2013) metode intervensi pada 

individual, family case dan groupwork adalah setingkat dengan Micro Level.   

Kelompok usaha pada program pendayagunaan di BAZNAS Jawa 

Barat merupakan kumpulan individu dalam suatu kelompok yang 

tingkatannya lebih rendah dari sebuah Desa sehingga diperlukan pengukuran 

alternatif dari IDZ (Indeks Desa Zakat). Untuk itu diperlukan penilaian 

dengan Indikator yang lebih spesifik untuk menilai tingkat keberlanjutan 

penerima manfaat zakat (the level of sutainability beneficiares zakat) pada 
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usaha mikro tersebut.  Dimensi pengukuran dapat menggunakan 

multidimensi dalam SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs, Kahn 

(1995) dalam Basiago (1999). Dimana dimensi juga digunakan oleh Hakim 

& Bahri (2017) untuk mengukur tingkat keberlanjutan dengan dimensi triple 

bottom line of sustainability yang membentuk segitiga, yaitu melalui 3 

dimensi yaitu: (1) economy, (2) social dan (3) environmental.Paul (2008) 

menyebutnya sebagai sustainable development triangle (segitiga 

pembangunan Berkelanjutan) yang memiliki elemen dan tautan utama 

(sudut, sisi dan tengah). Di mana untuk tujuan pengentasan kemiskinan 

secara dimensi ekonomi pada pembahasan pertumbuhan (growth), secara 

sosial dapat dimaknai sebagai pemberdayaan (empowerment) dan secara 

lingkungan sebagai ketahanan (resilience) atau keanekaragaman hayati 

(biodiversity). Sedangkan dampak dana zakat dapat menopang kebutuhan 

perbaikan spiritual sesuai maqosid syariah atau tujuan zakat menurut Puskas 

(2017:6) yang belum masuk dalam dimensi SDGs dapat dimasukan menjadi 

Indikator dalam dimensi lingkungan sebagai bagian dari bentuk ketahanan 

(resilience).Dari uraian tersebut di atas, untuk tujuan pengentasan 

kemiskinan berdasarkan pendapat Paul (2008:582) bahwa tingkat 

keberlanjutan secara ekonomi dapat mengerucut pada pembahasan 

pertumbuhan (growth), secara sosial pada pemberdayaan (empowerment) dan 

secara sosial pada ketahanan atau keaneka ragaman hayati 
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(resilience/biodiversity). Dimana dimensi Sosial (1): menurut Kenyon (1994) 

dalam (Cavaye, 2002) menyatakan bahwa fungsi pendampingan dapat 

menstimulasi kegiatan ekonomi ketenagakerjaan yang Berkelanjutan. Senada 

dengan hal tersebut Christenson (1989) dalam artikelnya menyatakan bahwa 

pengembangan masyarakat adalah kegiatan sekelompok orang dalam suatu 

komunitas untuk mencapai tujuan tertentu dengan memulai proses aksi sosial 

untuk mengubah ekonomi, sosial, budaya dan situasi lingkungan mereka.  

Untuk itu, zakat yang didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat 

dengan 8 tahapan pemberdayaan menurut Citades (2018) relevan dengan 

kegiatan pemberdayaan berupa pendampingan untuk pengembangan 

masyarakat. Kemudian Dimensi Ekonomi (2): menurut Rokhayati (2019:94) 

bahwa penilaian tingkat keberhasilan kinerja UMKM tercermin pada 

pertumbuhan usahanya. Serta dimensi Lingkungan (3): Menurut Riach 

(2002:12) bahwa ada nilai-nilai dan kebutuhan mendasar yang mengikat 

orang bersama dalam suatu komunitas seperti kebutuhan akan persahabatan, 

keamanan, pekerjaan, kebutuhan spiritual dan budaya. Kemudian, dapat 

disimpulkan bahwa gabungan pendapat para ahli dan peneliti sebelumnya 

tersebut diatas bisa disebut sebagai kegiatan mengukur indeks keberlanjutan 

kewirausahaan mikro berbasis zakat atau Zakat Based Micro 

Enterpreneurship Sustainability Index. 
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Tujuan dasar pendayagunaan zakat (maqoshid syariah zakat) adalah 

penyaluran yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan 

mustahik, hal ini relevan dengan tujuan Sustainable Development Goals 

(SDGs). Bahkan SDGs yang hanya mencakup dalam 4 dimensi, yaitu: social, 

economy, environmental dan  legal management and governance, 

(Sardjunani 2017, 5) tersebut sudah masuk dalam definisi yang disampaikan 

oleh Al-Syatibi dan Ibnu Al-Qoyyim bahwa maqosid syariah zakat lebih luas 

karena ada bidang dakwah/faith /agama sebagai proteksi/peningkatan aspek 

agama yang tidak ada dalam SDGs. (Puskas 2017, 6).  

Kelompok usaha pada program pendayagunaan di BAZNAS Jawa 

Barat merupakan untuk individual dalam suatu kelompok. Tingkat ini lebih 

rendah dari Desa atau Community Development sehingga menurut Cavaye 

(2002) setara dengan program Economy Development. Jika metode 

intervensinya pada individual, family case dan groupwork menurut Adi 

(2013) hal ini setingkatdengan Micro Level. Kelompok usaha seperti 

inimenurut Zulkarnaen (2006) lebih tepat disebut sebagai usaha mikro 

dengan ciri usahaberskala kecil, bersifat tradisional dan informal dalam arti 

belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Secara 

pemberdayaan untuk kelompok tersebut relevan dengan model 

pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping di Baznas Jawa Barat 

berdasarkan Citades (2018). 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gabungan keempat 

pendapat tersebut bisa disebut sebagai kegiatan Pengembangan Usaha Mikro 

Berbasis Zakat atau Zakat Based Micro Enterprise Development. Untuk itu 

diperlukan indikator penilaian dengan variable yang lebih spesifik usaha 

mikro untuk menilai tingkat keberlanjutan penerima manfaat zakat (the level 

of sutainability beneficiaries zakat).   

Pengukuran menggunakan indeks telah banyak dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya. Prinsip sustainability adalah prinsip dasar 

pengembangan kelompok yang seringkali sulit dicapai. Oleh karena itu untuk 

bisa membangunnya diperlukan dengan hadirnya SDM pendamping. 

Di sisi lain, untuk bisa menilai tingkat perkembangan penerima 

manfaat dalam arti keberlanjutannya (sustainability) dapat diukur dengan 

triple bottom line of sustainability, yaitu melalui 3 dimensi : (1) economy, (2) 

social dan (3) environmental berdasarkan Basiago (1999) dan Hakim, Bahri 

(2017). Pendapat Paul (2008) menyatakan bahwa segitiga pembangunan 

berkelanjutan atau sustainable development triangle memiliki elemen dan 

tautan utama (sudut, sisi dan tengah). Untuk tujuan pengentasan kemiskinan 

secara ekonomi dapat mengerucut pada pembahasan pertumbuhan (growth), 

secara sosial pada pemberdayaan (empowerment) dan secara sosial pada 

ketahanan/keanekaragaman hayati (resilience/biodiversity), (Paul 2008, p 

582). 
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4. Metode Pembobotan Indeks Berkelanjutan  

Proses penyusunan indeks keberlanjutan (sustainability) bisa 

menggunakan mix method research seperti yang dilakukan oleh Puskas 

Baznas dalam menyusun Indeks Pemberdayaan Zakat (IPZ). Menurut Puskas 

(2017) mix method research adalah penelitian yang menggabungkan Antara 

metode kualitatif dengan kuantitatif. Dengan cara melakukan telaah pustaka 

dan wawancara untuk menetapkan Indikatornya. Kemudian mengadakan 

kelompok diskusi terarah untuk memberikan pembobotan pada Indikator dan 

dimensi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pada kasus yang mirip dengan IPZ di atas, penelitian dengan 

penghitungan berbasis indeks juga digunakan dalam menilai tingkat 

keberlanjutan usaha berbasis    Key Performance Indikator terhadap usaha 

carica, (Hakim, 2017). Metode pengolah data tersebut di atas akan 

dilakukan dengan tahapan  sebagai berikut: 

a) Tahap pertama melakukan telaah pustaka untuk menetapkan Indikator 

yang akan digunakan pada kuesioner. Indikator yang dibuat dinilai 

dengan Skala Likert 1 s.d. 4 yang diisi langsung oleh responden. Nilai 

1 sebagai nilai paling tidak ideal (buruk) dan nilai 4 

merepresentasikan nilai paling baik. Dalam penelitian ini 

menggunakan total 50 pertanyaan, Hasil pengisian akan dilakukan uji 
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validitas dan reliabilitas sehingga ditemukan pertanyaan yang valid 

dan reliable yang akan digunakan untuk proses penilaian selanjutnya. 

b) Tahap kedua melakukan pembobotan terhadap Indikator dan 

dimensi yang telah ditetapkan melalui kelompok diskusi. Proses 

pembobotan tiap Indikator dalam dimensi melibatkan para expert 

sebagai responden yang dipilih secara sengaja/purposive sampling 

dari Baznas Jawa Barat. Pemilihan responden expert menurut Helda 

Ibrahim (2013) dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) memiliki 

kompetensi dan pengalaman sesuai bidang yang dibahas dalam 

penelitian ini, (2) memiliki jabatan/kedudukan dan pekerjaan pada 

bidang pemberdayaan masyarakat, (3) memiliki keterlibatan dan 

berada di lembaga tersebut dan bersedia mengisi dan berdiskusi untuk 

mendukung penelitian ini. 

c) Tahap ketiga berupa penilaian akhir yang menghasilkan indeks 

keberlanjutan dan kesimpulan. Hasil penghitungan dinilai dengan 

menggunakan rentang nilai 0.00 dengan kategori tidak baik (buruk) 

hingga 1.00 baik seperti pada penghitungan Puskas (2019) dengan 

menggabungkan penetapan status keberlanjutannya seperti yang 

dilakukan Hielda Ibrahim (2013). Penetapan interpretasi terhadap nilai 

dengan kategori dan status pada nilai indeks sustainability adalah 

sebagai berikut: Tingkat kategori ini diambil dari Puskas (2019) dengan 
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pembagian kategori nilai indeks sustainability sebagai berikut. yaitu: 

0.00 s.d. 0.25 adalah kategori Buruk dengan status Tidak Berlanjut, 0.26 

s.d. 0.50 adalah kategori Kurang dengan status Kurang Berlanjut, 0.51 

s.d. 0.75 adalah kategori Cukup dengan status Cukup Berlanjut dan 0.76 

s.d. 1.00 adalah kategori Baik dengan status Berlanjut. 

 

5.  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Kuesioner hasil dari para partisipan penerima manfaat zakat diuji 

validitas dan uji reliabilitas. Menurut Sugiyono (2007:348) hasil penelitian 

dikatakan valid jika data yang dikumpulkan terdapat kesamaan dengan 

obyek yang diteliti, artinya data dan obyek memiliki kesamaan, dan 

dikatakan tidak valid jika ternyata obyek berbeda dari datanya. Sedangkan 

hasil penelitian dikatakan reliabel bila hasil penelitian tersebut memiliki 

kesamaan data dari waktu ke waktu, artinya obyek tetap sama dan tidak 

berubah pada hari kemarin, hari ini dan besok. 

Validitas penelitian, menurut Sugiyono (2012:455) diklasifikan 

menjadi 2 bagian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas 

penelitian dinyatakan mulai dari tingkat sangat tidak valid sampai tingkat 

sangat valid. Nilai r adalah koefisien reliabilitas hasil hitung. Di mana 
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syarat minimum untuk bisa disebut reliabel adalah jika nilai r hitung > r 

tabel. Nilai r hitung dengan tingkat kesalahan 5%. 

Menurut Sugiyono (2002:282-283) batas koefisien alpha croncbach 

untuk memenuhi syarat reliabel sebesar minimal 0,6 dimana hal tersebut 

akan menunjukan kehandalan sebagai instrument (reliabilitas) dengan 

kesimpulan yang sama jika dipakai untuk melakukan penelitian ulang di 

waktu dan tempat yang berbeda. Untuk memudahkan proses penghitungan 

pada Uji validitas dan Uji reliabilitas penelitian ini akan menggunakan 

bantuan Software SPSS versi 22 yang  diperoleh dengan license secara legal. 

Jumlah responden yang mengisi kuesionersebanyak 200 orang 

responden penerima manfaat zakat. Hasil uji validitas menunjukan adanya 5 

pertanyaan Tidak Valid yang tidak digunakan untuk analisis berikutnya. 

Validitas penelitian dinyatakan mulai dari tingkat sangat tidak valid 

sampai tingkat sangat valid.Nilai r adalah koefisien reliabilitas hasil hitung. 

Di mana syarat minimum untuk bisa disebut reliabel adalah jika nilai r hitung 

> r tabel. Nilai r hitung dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil penghitungan 

validitas disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 5.1 

Hasil Uji Validitas Seluruh Kuesioner 

 

Pertanyaan Item rxy rtabel Keterangan

Selalu hadir di pertemuan taklim minimal 4 kali /bulan K1 0.381 0.1388 VALID

Pendamping menyampaikan konsep usaha yang jelas K2 0.554 0.1388 VALID

Menyakini usaha ini akan berkembang pesat dan besar K3 0.615 0.1388 VALID

Pernah studi banding ke usaha lain yang lebih maju K4 0.592 0.1388 VALID

Pelatihan sudah sesuai dengan potensi dan kebutuhan K5 0.705 0.1388 VALID

Bahan baku adalah bahan lokal yang mudah didapatkan K6 0.688 0.1388 VALID

Pelatihan ketrampilan berhasil menambah penghasilan K7 0.725 0.1388 VALID

Sudah memiliki peralatan produksi yang sesuai K8 0.641 0.1388 VALID

Memiliki alat khusus untuk mengemas hasil produksi K9 0.752 0.1388 VALID

Sarana usaha sudah layak dan memadai K10 0.769 0.1388 VALID

Syarat memperoleh bantuan modal usaha sangat sulit K11 0.377 0.1388 VALID

Dana di prakoperasi tidak cukup untuk modal usaha K12 0.521 0.1388 VALID

Menabung di pra koperasi minimal sepekan sekali K13 0.633 0.1388 VALID

Menambah modal usaha dengan meminjam ke rentenir K14 -0.008 0.1388 TIDAK VALID

Produk ini berkualitas dan mampu bersaing di pasar K15 0.816 0.1388 VALID

Produk sudah siap diproduksi secara masal  K16 0.778 0.1388 VALID

Sudah memiliki standarisasi pembuatan produk K17 0.764 0.1388 VALID

Kemasan produk menarik konsumen untuk membeli K18 0.791 0.1388 VALID

Produk punya merek khusus yang dikenal oleh pembeli K19 0.79 0.1388 VALID

Produk ini butuh izin PIRT dari Dinas Kesehatan K20 0.712 0.1388 VALID

Produk ini butuh sertifikat Halal dari BPOM-MUI K21 0.693 0.1388 VALID

Usaha ini butuh Surat Ijin Usaha dari DISPERINDAG K22 0.74 0.1388 VALID

Produk sudah layak ikut dalam pameran UMKM K23 0.787 0.1388 VALID

Produk layak bersaing dan dijual di internet K24 0.787 0.1388 VALID

Penjualan produk cenderung biasa setiap bulannya K25 0.508 0.1388 VALID

Produk selalu dicari oleh masyarakat K26 0.717 0.1388 VALID

Modal untuk produksi sudah lebih besar dari tahun lalu K27 0.771 0.1388 VALID

Selalu menyisihkan penghasilan untuk nambah modal K28 0.649 0.1388 VALID

Keuntungan usaha naik dibanding tahun sebelumnya K29 0.678 0.1388 VALID

Permintaan produk saat ini belum terpenuhi semuanya K30 0.591 0.1388 VALID

Tenaga kerja telah bertambah dari tahun sebelumnya K31 0.743 0.1388 VALID

Tenaga kerja yang membantu sering berganti-ganti   K32 0.266 0.1388 VALID

Wilayah pemasaran semakin luas dibanding tahun lalu  K33 0.799 0.1388 VALID

Produk masih bisa bersaing di wilayah lain K34 0.78 0.1388 VALID

Ada anggota yang selalu bikin masalah K35 0.29 0.1388 VALID

Sering terjadi masalah antar anggota didalam kelompok K36 0.194 0.1388 VALID

Pendamping terlalu memaksakan & membosankan K37 0.018 0.1388 TIDAK VALID

Lokasi usaha rawan banjir, longsor / gunung meletus K38 -0.168 0.1388 TIDAK VALID

Sebagian limbah produksi mencemari lingkungan K39 0.46 0.1388 VALID

Ada penjual minuman keras di lingkungan sekitar K40 0.08 0.1388 TIDAK VALID

Usaha ini mempekerjakan warga sekitar K41 0.674 0.1388 VALID

Pencatatan keuangan kelompok tidak transparan K42 0.593 0.1388 VALID

Tahun depan usaha ini akan menambah 1 tenaga kerja K43 0.679 0.1388 VALID

Perkumpulan tidak meningkatkan pengetahuan agama K44 0.19 0.1388 VALID

Merasa semakin bagus dalam membaca Al-Quran K45 0.31 0.1388 VALID

Berinfaq setiap ada pertemuan minimal sebulan 4 kali K46 0.229 0.1388 VALID

Anggota (Suami) selalu melakukan shalat di masjid K47 0.321 0.1388 VALID

Sudah memisahkan sampah plastik dari sampah lainnya K48 0.294 0.1388 VALID

Memiliki jadwal olah raga rutin K49 0.457 0.1388 VALID

Lingkungan sekitar rumah terlihat kotor dan kumuh K50 -0.462 0.1388 TIDAK VALID
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Nila r tabel adalah 0.1388, dengan bantuan software SPSS dapat 

diketahui nilai r Hitung seperti yang ditampilkan pada tabel. Dari 50 

pertanyaan terdapat 5 pertanyaan yaitu K14, K37, K38, K40, K50 yang 

TIDAK VALID karena nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel. Sehingga 

kuesioner yang dapat dipakai untuk proses penghitungan selanjutnya hanya 

45 pertanyaan dengan nilai valid dan reliable. 

Dalam uji validitas untuk mengetahui masing-masing dimensi 

dilakukan uji secara terpisah per dimensi. Disajikan sebagai berikut: 

a) Dimensi Sosial 

Analisis uji validitas untuk dimensi sosial akan disajikan pada tabel dan 

narasi berikut: 

Tabel 5.2 

Tabel Validitas Dimensi Sosial 

Pertanyaan Item rxy rtabel Keterangan 

Selalu hadir di pertemuan taklim minimal 4 

kali /bulan 
K1 0.379 0.1388 VALID 

Pendamping menyampaikan konsep usaha 

yang jelas  
K2 0.563 0.1388 VALID 

Menyakini usaha ini akan berkembang pesat 

dan besar 
K3 0.649 0.1388 VALID 

Pernah studi banding ke usaha lain yang lebih 

maju 
K4 0.624 0.1388 VALID 

Pelatihan sudah sesuai dengan potensi dan 

kebutuhan 
K5 0.751 0.1388 VALID 
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Pertanyaan Item rxy rtabel Keterangan 

Bahan baku adalah bahan lokal yang mudah 

didapatkan 
K6 0.724 0.1388 VALID 

Pelatihan ketrampilan berhasil menambah 

penghasilan 
K7 0.782 0.1388 VALID 

Sudah memiliki peralatan produksi yang 

sesuai  
K8 0.683 0.1388 VALID 

Memiliki alat khusus untuk mengemas hasil 

produksi  
K9 0.784 0.1388 VALID 

Sarana usaha sudah layak dan memadai K10 0.789 0.1388 VALID 

Syarat memperoleh bantuan modal usaha 

sangat sulit  
K11 0.372 0.1388 VALID 

Dana di prakoperasi tidak cukup untuk modal 

usaha 
K12 0.47 0.1388 VALID 

Menabung di pra koperasi minimal sepekan 

sekali 
K13 0.641 0.1388 VALID 

Menambah modal usaha dengan meminjam ke 

rentenir 
K14 -0.034 0.1388 

TIDAK 

VALID 

Produk ini berkualitas dan mampu bersaing di 

pasar 
K15 0.846 0.1388 VALID 

Produk sudah siap diproduksi secara masal   K16 0.811 0.1388 VALID 

Sudah memiliki standarisasi pembuatan 

produk  
K17 0.8 0.1388 VALID 

Kemasan produk menarik konsumen untuk 

membeli 
K18 0.852 0.1388 VALID 

Produk punya merek khusus yang dikenal 

oleh pembeli  
K19 0.45 0.1388 VALID 
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Pertanyaan Item rxy rtabel Keterangan 

Produk ini butuh izin PIRT dari Dinas 

Kesehatan 
K20 0.732 0.1388 VALID 

Produk ini butuh sertifikat Halal dari BPOM-

MUI 
K21 0.71 0.1388 VALID 

Usaha ini butuh Surat Ijin Usaha dari 

DISPERINDAG 
K22 0.763 0.1388 VALID 

Produk sudah layak ikut dalam pameran 

UMKM 
K23 0.836 0.1388 VALID 

Produk layak bersaing dan dijual di internet K24 0.84 0.1388 VALID 

Dari tabel diatas hanya pertanyaan no.14 saja yang Tidak Valid, pada 

penghitungan tingkat validitas untuk no 14 menunjukan angka dibawah tabel 

r atau tidak valid. 

 

b) Dimensi Ekonomi 

  Analisis uji validitas untuk dimensi Ekonomi akan disajikan pada 

tabel dan narasi berikut: 

Tabel 5.3 

Tabel Validitas Dimensi Ekonomi 

Pertanyaan Item rxy rtabel Keterangan 

Penjualan produk cenderung biasa setiap 

bulannya  
K25 0.556 0.1388 VALID 

Produk selalu dicari oleh masyarakat K26 0.764 0.1388 VALID 

Modal untuk produksi sudah lebih besar dari 

tahun lalu  K27 0.833 
0.1388 VALID 

Selalu menyisihkan penghasilan untuk K28 0.696 0.1388 VALID 
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nambah modal 

Keuntungan usaha naik dibanding tahun 

sebelumnya  K29 0.785 
0.1388 VALID 

Permintaan produk saat ini belum terpenuhi 

semuanya K30 0.687 
0.1388 VALID 

Tenaga kerja telah bertambah dari tahun 

sebelumnya  K31 0.748 
0.1388 VALID 

Tenaga kerja yang membantu sering 

berganti-ganti    K32 0.29 
0.1388 VALID 

Wilayah pemasaran semakin luas dibanding 

tahun lalu   K33 0.831 
0.1388 VALID 

Produk masih bisa bersaing di wilayah lain K34 0.828 0.1388 VALID 

 

Dari tabel di atas semua pertanyaan valid, pada penghitungan tingkat 

validitas sebelumnya juga menunjukan tidak adaangka dibawah tabel r atau 

semua pertanyaan dinyatakan valid.  

 

c) Dimensi Lingkungan 

Analisis uji validitas untuk dimensi lingkungan akan disajikan pada 

tabel dan narasi berikut: 

Tabel 5.4 

Tabel Validitas Dimensi Lingkungan 

Pertanyaan  Item rxy rtabel Keterangan 

Ada anggota yang selalu bikin masalah K35 0.29 0.1388 VALID 

Sering terjadi masalah antar anggota 

didalam kelompok 
K36 0.194 0.1388 VALID 
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Pertanyaan  Item rxy rtabel Keterangan 

Pendamping terlalu memaksakan & 

membosankan  
K37 0.018 0.1388 

TIDAK 

VALID 

Lokasi usaha rawan banjir, longsor / gunung 

meletus 
K38 -0.168 0.1388 

TIDAK 

VALID 

Sebagian limbah produksi mencemari 

lingkungan 
K39 0.46 0.1388 VALID 

Ada penjual minuman keras di lingkungan 

sekitar 
K40 0.08 0.1388 

TIDAK 

VALID 

Usaha ini mempekerjakan warga sekitar K41 0.674 0.1388 VALID 

Pencatatan keuangan kelompok tidak 

transparan 
K42 0.593 0.1388 VALID 

Tahun depan usaha ini akan menambah 1 

tenaga kerja 
K43 0.679 0.1388 VALID 

Perkumpulan tidak meningkatkan 

pengetahuan agama 
K44 0.19 0.1388 VALID 

Merasa semakin bagus dalam membaca Al-

Quran  
K45 0.31 0.1388 VALID 

Berinfaq setiap ada pertemuan minimal 

sebulan 4 kali 
K46 0.229 0.1388 VALID 

Anggota (Suami) selalu melakukan shalat di 

masjid  
K47 0.321 0.1388 VALID 

Sudah memisahkan sampah plastik dari 

sampah lainnya  
K48 0.294 0.1388 VALID 

Memiliki jadwal olah raga rutin  K49 0.457 0.1388 VALID 

Lingkungan sekitar rumah terlihat kotor dan 

kumuh 
K50 -0.462 0.1388 

TIDAK 

VALID 
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Dari tabel di atas hanya pertanyaan 4pertanyaan yang Tidak Valid, 

pada penghitungan tingkat validitas sebelumnya untuk K37, K38, K40 dan 

K50 yang Tidak Valid karena nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel 

menunjukan angka dibawah tabel r atau tidak valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang dapat menunjukan sejauh mana 

sebuah alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan. Kuesioner dapat dipercaya 

atau realiabel jika jawaban partisipan terhadap pertanyaan senantiasa 

konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Ditetapkan cronbach’s alpha > 0,6 

yang artinya jika hasil penghitungannya lebih dari nilai tersebut maka 

dinyatakan reliable. 

Keputusan pengujian reliabilitas dilakukan menurut Sugiyono 

(2012:356) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Dimana : 

r = Koefisien reliabilitas n = Jumlah sample 

                      x = Nilai pembanding 

y = Nilai dari instrument yang akan dicari reliabilitasnya 
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 Analisis reliabilitas dilakukan dengan menganalisa item Indikator, 

dimana setiap butir pernyataan dikorelasikan dengan nilai total dari seluruh 

butir pernyataan pada sebuah variabel dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment dari Pearson. 

Pada uji reliabiltas ini telah menetapkan apabila cronbach alpha > 

0,60 maka disebut reliabilitas tinggi. Dari penghitungan tingkat reliabilitas 

penelitian ini menunjukan bahwa semua dimensi dinyatakan reliable karena 

diatas 0,60 yang disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Dimensi Cronbach Alpha Keterangan 

1 Sosial 0.758 Reliabel 

2 Ekonomi 0.769 Reliabel 

3 Lingkungan 0.685 Reliabel 

 Rata-rata 0.746 Reliabel 

  

Secara keseluruhan didapatkan cronbach alpha untuk 3 dimensi (nilai 

rata-ratanya) sebesar 0,746 > 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan dalam kuesioner dalam penelitian ini menunjukan kehandalan 

sebagai instrument (reliable). Artinya kuesioner yang sama bisa dipakai 

untuk melakukan penelitian ulang di waktu dan tempat yang berbeda dan 

hanya diambil 45 perrtanyaan saja yang akan digunakan untuk penghitungan 

selanjutnya. 
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6. Indikator Penilaian Multidemnsional Scaling 

a. Indikator Sosial 

Indikator kedua untuk menilai Multidimensional adalah indikator 

Sosial. Kenyon (1994) dalam (Cavaye,2002,p.4) menyatakan bahwa fungsi 

pendampingan dalam community development adalah tentang 

mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya, menunjukan adanya 

peluang masyarakat setempat dan menstimulasi kegiatan ekonomi 

ketenagakerjaan yang berkelanjutan. 

Pendapat Adi (2013) menyatakan bahwa sumber daya pendamping 

dapat digunakan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan 

melahirkan wirausaha baru.Sehingga program kegiatan pendampingan 

pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat 

relevan untuk menstimulasi lahirnya kewirausahaan dan dapat dijadikan 

sebagai indikator. 

Secara sosial, cara masyarakat berpartisipasi dan mengelola 

perubahan merupakan bagian penting dari pengembangan masyarakat itu 

sendiri. Program pendampingan untuk pemberdayaan kelompok usaha kecil 

mikro menggunakan 8 tahap model dari Citades (2018), yaitu : (1) perubahan 

mindset wirausaha, (2) bantuan ketrampilan produktif, (3) bantuan sarana 

usaha, (4) bantuan modal usaha, (5) pendampingan standarisasi usaha/GMP 

(Good Manufacturing Practise), (6) pendampingan kemasan, (7) 
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pendampingan legalitas, dan (8) pendampingan pemasaran, (Baznas Provinsi 

Jawa Barat 2018, 42).  

Kenyon (1994) dalam Cavaye (2002:4) menyatakan bahwa fungsi 

pendampingan dalam community development adalah tentang 

mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya, menunjukan adanya 

peluang masyarakat setempat dan menstimulasi kegiatan ekonomi 

ketenagakerjaan yang Berkelanjutan. Di sisi lain, Adi (2013) menyatakan 

bahwa sumber daya pendamping yang merupakan aktifitas kegiatan sosial 

dapat digunakan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan 

melahirkan wirausaha baru. Artinya kegiatan dalam sudut pandang sosial 

dapat menstimulan lahirnya wirausaha yang berkelnjutan di masyarakat.  

Program kegiatan pendampingan pada pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Baznas Provinsi Jawa Barat relevan untuk menstimulasi lahirnya 

kewirausahaan dan dapat dijadikan sebagai Indikator. Secara sosial, kegiatan 

pendampingan oleh Citades (2018) dalam Baznas Provinsi Jawa Barat 

(2018:42) menyatakan bahwa program pendampingan kelompok usaha kecil 

mikro menggunakan 8 tahap kegiatan untuk mengelola perubahan. Program 

pendampingan tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) 

Pengubahan mindset wirausaha, (2) Pemberian ketrampilan produktif, (3) 

Pemberian sarana usaha, (4) Pemberian modal usaha, (5) Pendampingan 
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standarisasi usaha/GMP (Good Manufacturing Practise), (6) Pendampingan 

kemasan, (7) Pendampingan legalitas, (8) Pendampingan pemasaran. 

 

b. Indikator Ekonomi 

Indiktor kedua untuk menilai Multidimensional adalah indikator 

Ekonomi. Uraian sebelumnya menyatakan bahwa tujuan kehadiran dari 

lembaga sosial adalah memberikan layanan (service), pendampingan 

(advocacy) yang didasarkan pada sistem kemandirian (self reliance), 

Kehadiran organisasi sosial (non-profit organization) di tengah masyarakat 

lebih dominan ditujukan untuk mengakselerasi perubahan di masyarakat 

kearah pertumbuhan yang lebih baik.(Latief 2017, 32). 

Akselerasi pertumbuhan ekonomi menurut (Isnaeni Rokhayati 2019, 

94) dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, ukuran 

keberhasilan usaha dapat dilihat dari (1) tingkat penjualan yang meningkat, 

(2) modalyang bertambah, (3) jumlah tenaga kerja yang bertambah, (4) 

tingkat pendapatan dan laba yang meningkat, serta (5) tingkat pasar yang 

semakin luas. Ukuran-ukuran dari pendapat  Rokhayati (2019) yang berbasis 

penelitian local ini dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur usaha 

mikro dalam penelitian ini. 

Pendapat Latief (2017:32) menyatakan bahwa tujuan kehadiran dari 

lembaga sosial adalah memberikan layanan (service), pendampingan 
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(advocacy) yang didasarkan pada sistem kemandirian (self reliance). 

Kehadiran organisasi sosial (non-profit organization) ditengah masyarakat 

lebih dominan ditujukan untuk mengakselerasi perubahan di masyarakat 

kearah pertumbuhan yang lebih baik. Oleh karena itu akselerasi program 

kemandirian yang dilakukan hampir di semua pendampingan lebih 

berorientasi pada program kemandirian secara ekonomi. Ukuran kinerja 

pendampingan pada kemandirian secara ekonomi pada usaha mikro dapat 

diukur dengan Indikator-Indikator tertentu.  

Penelitian oleh McCormick (1997) dalam Munizu (2010:2) 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada usaha mikro kecil di Kota 

Nairobi di Afrika berhubungan dengan ketersediaan modal awal, pemberian 

kredit, bauran produk dan permintaan, tingkat pendidikan, etnik dan umur 

dari sebuah wirausaha. Pendapat lain,  Rokhayati (2019) menyatakan bahwa 

lain, akselerasi pertumbuhan ekonomi usaha mikro dapat dilihat dari 

berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM dengan ukuran-ukuran 

sebagai berikut: (1) Tingkat penjualan yang meningkat (omset), (2) Modal 

yang bertambah, (3) Jumlah tenaga kerja yang bertambah, (4) Tingkat 

pendapatan dan laba yang meningkat, serta (5) Tingkat pasar yang semakin 

luas. 
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c. Indikator Lingkungan 

Indiktor ketiga untuk menilai Multidimensional adalah indiktor 

lingkungan. Wilkinson (2002) dalam (Munizu 2010, 34) menyatakan bahwa 

usaha mikro kecil akan tumbuh jika lingkungan aturan atau kebijakannya 

mendukung, lingkungan kebijakan makro stabil dan dapat diprediksi, 

informasi yang dapat dipercaya dan mudah diakses, dan adanya lingkungan 

sosial yang mendorong dan menghargai keberhasilan usaha tersebut. Di sisi 

lain, untuk dimensi lingkungan, menurut (Riach 2002, 12) ada nilai-nilai dan 

kebutuhan mendasar yang mengikat orang bersama dalam suatu komunitas 

seperti kebutuhan akan (1) persahabatan, (2) keamanan, (3) pekerjaan, (4) 

kebutuhan spiritual dan (5) budaya. Dana zakat dapat menopang kebutuhan 

perbaikan spiritual sesuai maqosid syariah atau tujuan zakat mencakup 

bidang dakwah agama (faith) dalam bentuk proteksi atau peningkatan aspek 

agama (Puskas 2017, 6). 

Wilkinson (2002) dalam Munizu (2010:34) menyatakan bahwa usaha 

mikro kecil akan tumbuh jika lingkungan aturan atau kebijakannya 

mendukung, lingkungan kebijakan makro stabil dan dapat diprediksi, 

informasi yang dapat dipercaya dan mudah diakses, dan adanya lingkungan 

sosial yang mendorong dan menghargai keberhasilan usaha tersebut.  

Selanjutnya, untuk dimensi lingkungan, menurut Riach (2002:12) 

yang berlatar belakang missionaris menyebutkan adanya nilai-nilai dan 
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kebutuhan mendasar yang mengikat orang bersama dalam suatu komunitas. 

Komunitas dalam masyarakat akan dapat hidup bersama apabila secara 

lingkungan terpenuhi kebutuhannya. Menurut Riach pemenuhan kebutuhan 

terhadap lingkungannya adalah terkait: (1) Kebutuhan persahabatan, (2) 

Kebutuhan keamanan, (3) Kebuthan pekerjaan, (4) Kebutuhan spiritual, (5) 

Kebutuhan budaya.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Purwakananta (2018:155) 

menggaris bawahi peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dalam 

zakatnomics menyatakan bahwa dimensi pengentasan kemiskinan memiliki 

peran dalam dimensi ekonomi, sosial dan advokasi/dakwah. Komunitas yang 

mendapat bantuan dana zakat diharapkan terpenuhi aspek agama (spiritual) 

dengan bertambah baik pengetahuan agama secara individu dan secara 

sosial. 

 

d. Tahap Analisis Multidimensional Scaling (MDS) 

 Metode analisis data pada penilaian status keberlanjutan 

pengembangan komunitas zakat dengan metode penilaian cepat multi 

disiplin (multidisciplinary rapid appraisal) dengan metode RAPFISH 

menggunakan analisis MDS merupakan teknik penilaian cepat yang 

memungkinkan untuk penilaian multi disiplin. Dengan tahapan dan prinsip 

(1) merupakan metode penilaian cepat terhadap status keberlanjutan suatu 
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obyek berdasarkan sejumlah atribut; (2) atribut-atribut dapat diredefinisi atau 

diganti sesuai informasi yang tersedia; (3) merupakan metode pengambilan 

keputusan multi kriteria berdasarkan skala MDS; dan (4) menggunakan 

metode ordinasi untuk menentukan status keberlanjutan. 

a.  Prosedur Analisis Multidimensional Scaling  

 Analisis Multidimensional scaling adalah untuk memetakan persepsi 

(perceptual map) secara visual dalam peta multidimensi. Dari Ginanjar 

(2008) menerangkan beberapa tahapan analisis dalam melakukan analisis 

Multidimensional Scaling adalah : 

a) Menghitung matriks jarak dengan menggunakan jarak Euclidean.  

 Kedekatan antar objek pada perceptual map dapat dihitung dengan 

menggunakan jarak Euclidean antara objek pertama sampai dengan objek ke-

j dengan rumus sebagai berikut : 

    √∑(       )
 

 

   

 

dimana : 

   = jarak antar objek ke-i dan objek ke-j  

   = hasil pengukuran objek ke-i pada peubah h  

   = hasil pengukuran objek ke-j pada peubah h  

 
b) Mencari nilai eigen value dan eigen vector dengan rumusan sebagai berikut : 

        (    )   𝑛    (    )  
 

c) Di mana Menghitung matriks B dengan elemen-elemen 
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Dimana: 
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d) Membentuk koordinat objek berdasarkan vektor eigen   [     ], 

kemudian selanjutnya menghitung  ̂ yang merupakan jarak Uclidean dari 

koordinat terbentuk.  

e) Menghitung nilai STRESS dengan rumus sebagai berikut : 

   (
∑ (       ̂)

  
   

∑    
  

   

) 

 

 Semakin kecil nilai STRESS menunjukkan bahwa hubungan monoton 

yang terbentuk antara ketidaksamaan dengan disparities semakin baik 

(didapat kesesuaian) dan kriteria peta persepsi (perceptual map) yang 

terbentuk semakin sempurna. 

 

b. Goodnes of fit 

 Nilai status keberlanjutan pengembangan komunitas zakat dilakukan 

dengan analisis MDS ini melalui beberapa tahapan, yaitu (1) tahap 

penentuan atribut penilaian status keberlanjutan pengembangan komunitas 

zakat untuk masing-masing dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan) 
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dengan mengacu pada benchmark hasl survey dengan menggunakan 

kuesioner; (2) tahap penilaian atribut dalam skala ordinal berdasarkan 

criteria keberlanjutan untuk setiap dimensi dan analisis ordinasi yang 

berbasis metode MDS; dan (3) tahap penyusunan indeks dan status 

keberlanjutan layanan pengembangan komunitas zakat. Dari hasil analisis 

MDS akan diperoleh (1) status atau indeks masing-masing dimensi pada 

pengembangan komunitas zakat dan (2) leverage attribute/sensitive attribute, 

yaitu atribut yang berpengaruh terhadap status keberlanjutan pada masing-

masing dimensi pada pengembangan komunitas zakat. Posisi titik 

keberlanjutan pada analisis MDS dapat divisualisasikan dalam dua dimensi, 

yaitu sumbu vertikal dan horizontal. Dalam memproyeksikan titik-titik 

tersebut pada garis mendatar yang dilakukan proses rotasi dengan titik 

ekstrem buruk dengan nilai 0% dan titik ekstrem baik dengan nilai 100%. 

Skala nilai indeks status keberlanjutan pengembangan komunitas zakat 

mempunyai rentang 0 – 100%. Jika nilai yang dikaji mendapatkan nilai lebih 

dari 50% berarti dapat dikategorikan berkelanjutan, akan tetapi jika kurang 

dari 50% berarti dapat dikategorikan belum berkelanjutan. 
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Tabel 5.6 

Kategori Status Keberlanjutan Pengembangan Komunitas 

Berdasarkan Nilai Indeks Analisis RAPFISH 

Indeks Kategori 

≤ 24.9 Buruk 

25 - 49.9 Kurang Berkelanjutan 

50 - 74.9 Cukup Berkelanjutan 

 75 Berkelanjutan 

 

 Hasil ordinasi status keberlanjutan pada dasarnya memberikan ilustrasi 

tentang status keberlanjutan setiap dimensi sesuai dengan skor dari atribut-

atributnya. Posisi nilai indeks diilustrasikan pada sumbu axis (x) yang 

mencerminkan status keberlanjutan pengembangan komunitas zakat, 

sedangkan sumbu ordinat (y) mengindikasikan variasi skor dari atribut-

atribut pengelolaan yang telah ditelaah. 

 Penentuan ordinasi MDS didukung dengan dengan uji normalisasi 

kelayakan model, analisis leverage, dan analisis Montecarlo. Uji normalisasi 

kelayakan model (goodness of fit) menggunakan nilai stress (S) dan 

koefisien determinasi (R
2
), jika nilai S lebih kecil dari 0.25 persen dan nilai 

R
2 

mendekati 1 model dikatakan baik atau artinya data berdistribusi normal. 

Uji kelayakan model ini dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya 

penambahan atribut pada model dan menguji akurasi model dibandingkan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Di sisi lain, tujuan analisis leverage adalah 
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untuk mengetahui attribute berpengaruh terhadap status keberlanjutan 

berdasarkan nilai Root Mean Square (RMS) tertinggi. 

  Kemudian pada proses analisis ordinasi memungkinkan terjadi 

kesalahan sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pengaruh error atas 

proses sehingga dilakukan analisis Montecarlo sebagai uji validitas dan 

ketepatan. Analisis ini juga untuk melihat tingkat kestabilan hasil analisis 

ordinansi. Jika hasil analisis Montecarlo tersebut tidak merubah secara 

signifikan atau memiliki perbedaan nilai ordinasi yang kecil dapat 

disimpulkan bahwa hasil ordinasi MDS telah dapat mengatasi adanya 

kesalahan acak. Analisis Montecarlo merupakan metode untuk menganalisis 

perambatan ketidakpastian di mana tujuannya adalah untuk menentukan 

bagaimana variasi acak atau error yang mempengaruhi sensitivitas, performa, 

atau reliabilitas (konsistensi) dari sistem yang sedang dimodelkan 
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PROFIL UNIT ANALISIS  

PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

 

 
GAMBARAN umum unit analisis kelompok program zakat 

community development (ZCD) dapat dilihat dari berbagai aspek. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana unit analisis diinisiasi oleh 

dana zakat  

Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan 

survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) melalui 

kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada 

responden. Dalam hal ini adalah para Penerima Manfaat zakat di 6 wilayah 

binaan di kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengirimkan kepada para pendamping di lapangan 

BAB 

VI 
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sebanyak 50 pertanyaan menggunakan googledoc. Peneliti menerangkan satu 

per satu kepada pendamping yang diteruskan kepada responden untuk 

menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Pengisian jawaban dari responden 

secara online sehingga didapatkan tanggal dan jam pengisiannya. 

Pengembalian jawaban secara online terjadi keterlambatan karena kesulitan 

bertemu di siang hari dan sebagian dari responden tidak memiliki alat 

komunikasi (handphone). Sehingga proses pertemuan antara pendamping 

dan responden dilakukan malam hari karena pada siang harinya responden 

penerima manfaat bekerja.   

Jumlah target dan pengembalian dari responden berupa jawaban 

kuesioner diterangkan sebagai berikut: 

Tabel 6.1 

Jumlah Data Hasil Sampel Setiap Wilayah Binaan 

Lokasi 

Kab. 

Bandun

g Barat 

Kab. 

Garut 

Kab. 

Subang 

Kota 

Bekasi 

Kab. 

Bogor 

Kota 

Bogor 
Ket. 

Jumlah PM  118 95 87 126 72 75 573 

Prosentasi 

Kontribusi  
21% 17% 15% 22% 13% 13% 

Jumla

h 

Slovi

n 

Target 

Sampel 
49 39 36 52 30 31 236 

Periode 

Pengisian 

16/12/19 

15/1/20 

18/12/1

9 

7/1/20 

28/12/1

9 

4/2/20 

8/12/20 

4/2/20 

17/12/1

9 

16/1/20 

9/1/19 

25/1/20 
 

Kuesioner 

Kembali 
35 36 35 30 34 30 200 
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Lokasi 

Kab. 

Bandun

g Barat 

Kab. 

Garut 

Kab. 

Subang 

Kota 

Bekasi 

Kab. 

Bogor 

Kota 

Bogor 
Ket. 

Prosentasi 

Kembali 
71% 92% 97% 58% 113% 97% 85%  

  

Dengan metode sampling dari target sejumlah 236 orang. Data 

terkumpul sebanyak 200 jawaban dengan tingkat pengembalian 85% diisi 

secaraonline. 

 

1. Aktifitas Pemberdayaan 

Peneliti melakukan pemetaan sesuai dengan dimensi dan indikator 

dengan referensi wilayah binaan tersebut di atas, dengan cara meminta para 

pendamping melakukan inventarisasi kegiatan selama pendampingan 

kemudian peneliti melakukan pemetaan berbasis dimensi dan kegiatan. Di 

mana dalam kegiatannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pra Intervensi, 

Intervensi dan Evaluasi. Hasil dari pemetaan dari kegiatan para pendamping 

disajikan sebagai  berikut ini:  
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Tabel 6.2 

Hasil Dari Pemetaan Kegiatan Para Pendamping 

 

Indikator Dimensi No  Aktifitas Pemberdayaan Diskripsi Kegiatan di Lokasi Pemberdayaan

1 Need Assesment Social mapping  dengan mengumpulkan data dan memetakan permasalahan lokal

2 Forum Group Discussion Diskusi menghadirkan tokoh masyarakat untuk menentukan prioritas masalah dan program

1 Mindset  dan Motivasi Usaha Kegiatan berupa seminar motivasi bisnis dengan bersama praktisi yang sudah sukses 

2 Benchmark  wirausaha Belajar langsung ke lokasi usaha yang sudah berjalan untuk diamati, ditiru dan dimodifikasi

Pelatihan ketrampilan 3 Pelatihan Ketrampilan Produktif Pelatihan ketrampilan usaha di bidang usaha untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu

Pemberian modal 4 Bantuan Modal Usaha Bantuan modal usaha untuk perorangan yang dikelola secara berkelompok

Pemberian sarana 5 Bantuan sarana Prasarana Usaha Memberikan bantuan berupa infrastruktur, sarana dan peralatan untuk usaha 

Pendampingan produk 6 Pelatihan Internet marketing Belajar langsung dengan  praktisi marketing online

Pendampingan pemasaran 7 Pelatihan Pemasaran Pelatihan sales atau marketing dengan narasumber expert

Pendampingan kemasan 8 Pelatihan manajemen kelompok Seminar dan workshop manajemen kelompok

Pendampingan legalitas 9 Inisiasi kelompok usaha Pengelompokan penerima manfaat disesuaikan dengan jenis usahanya

Pertumbuhan luas pasar 1 Rapat Rutin evaluasi Kelompok Usaha Pertemuan rutin pekanan untuk mengevaluasi  usaha anggota kelompok, 

Pertumbuhan modal 2 Pelatihan pengelolaan keuangan Workshop pengelolaan keuangan dan pelaporan dengan narasumber khusus

Pertumbuhan keuntungan 3 Pertemuan Kelompok bulanan Rapat rutin bulanan tentang hasil usaha selama sebulan

Pertumbuhan omset 4 Advokasi Hutang Rentenir Membantu penyelesaian masalah rentenir, negosiasi penyelesesain hutang piutang

Pertumbuhan tenaga kerja 5 Koordinasi dengan Pengurus RT/RW Pertemuan rutin dengan Pengurus RT / RW membahas masalah ekonomi sosial lingkungan

1 Ngaji Bareng anggota Meningkatkan pengetahuan agama menuju kesholihan secara pribadi dan sosial

2 Pengajian Anak anak Kegiatan pengajian informal TPA dan TPQ

3 Taman Kanak-kanak Kegiatan pendidikan formal Taman Kanak-kanak dan PAUD, 

4 Gerakan subuh berjamaah Gerakan rutin subuh berjamaah dengan mengundang pemateri khusus keagamaan

5 Bantuan Bibit Pemberian bantuan berupa bibit ternak, perikanan, perkebunan maupun pertanian

6 Program Kebun Gizi Keluarga Mengajak masyarakat untuk memaksimalkan lahan fasilitas umum untuk pertanian

7 Kegiatan Bank sampah Pilah sampah dan tabungan sampah

8 Ngaliwet Bareng Warga Pertemuan rutin informal untuk menggali potensi warga

Kebutuhan keamanan 9 Mural (cat tempok gang ) Kegiatan mewarnai dan menggambar sebagai sarana kampanye tematik  

10 Bantuan PMT Posyandu Penyuluhan tentang makanan sehat dan pemberian makanan tambahan untuk balita

11 Panen Bareng Panen raya sebagai sarana uji petik, persabahatan dan pengokohan kelompok

Evaluasi Evaluasi 1 Indek Desa Zakat/Indeks Zakat Nasional Mengukur kemajuan pemberdayaan dengan model Indeks Zakat Nasional setahun sekali

Pra intervensi

Ekonomi

Sosial

Pra intervensi

Kebutuhan pekerjaan

Kebutuhan persahabatan

Lingkungan

Kebutuhan budaya 

Pengubahan mindset

Kebutuhan spiritual
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2. Demografi 

Hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang disebar, diperoleh data 

yang mengungkap distribusi responden berdasarkan demografi responden. 

Dari kuesioner data tersebut terungkap distribusi responden sebagai berikut: 

a) Jenis kelamin  

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui 

jumlah penerima manfaat dari sisi gender yang berada di wilayah binaan. 

Data yang diperolah berdasarkan dari jenis kelamin responden disajikan 

sebagai berikut:  

Tabel 6.3 

Jenis kelamin 

Jenis Kelamin Penerima Manfaat  Prosentase 

Laki-laki 84 42% 

Perempuan 116 58% 

Lainnya 0 0% 

Total 200 100% 

    

 

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 200 orang 

responden,84 orang (42%) di antaranya adalah responden laki-laki, 

sedangkan 116 orang (58%) adalah responden perempuan, dan 0% tidak ada 

jenis lainnya. Tidak ditemukan adanya penerima manfaat dengan jenis 

lainnya (kepribadian heteroseksual). Dapat disimpulkan bahwa komposisi 

responden ini didominasi oleh responden perempuan. Partisipasi perempuan 
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yang lebih banyak dimaknai sebagai kepedulian kalangan penerima manfaat 

yang ingin membantu ekonomi keluarga.  

 

b)  Kelompok Umur 

Umur produktif merupakan Kelompok umur tebanyak secara rumah 

tangga maupun individual harus memiliki pendapatan untuk menghidupi 

keluarga atau dirinya sendiri. Dimana penyebutan tenaga kerja (Undang-

Undang Nomor. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2) adalah mereka yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa dalam 

rangka memenuhi kebutuhan individu maupun untuk masyarakat atau 

keluarganya. 

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari tingkat kelompok 

umur adalah sebagai berikut:  

Tabel 6.4 

Kelompok Umur 

Umur Penerima Manfaat Prosentase 

Kurang dari 25 Tahun 12 6% 

25 Tahun - 40 Tahun 64 32% 

40 Tahun - 55 Tahun 92 46% 

Lebih dari 55 Tahun 32 16% 

Total 200 100% 

 

Berdasarkan data yang disajikan tampak bahwa dari 200 orang 

responden 12 orang atau 6% berumur kurang dari 25 tahun, 64 orang atau 
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32% berumur 25 s.d. 40 tahun, responden 92 orang atau 46% berumur antara 

40 tahun s.d. 55 tahun, responden 32 orang atau 16% berumur lebih dari 55 

tahun.  

Berdasarkan pada distribusi umur dapat disimpulkan bahwa 

responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki umut 40 

tahun s.d. 55 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa rentang usia tersebut 

termasuk usia produktif dengan kebutuhan ekonomi tinggi baik untuk dirinya 

sendiri ataupun untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. 

 

c) Status Pernikahan 

Secara umum para penerima manfaat zakat adalah mereka yang 

secara asnaf masuk dalam kelompok fakir atau miskin yang tertarik untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan pertanyaan ini untuk 

mengidentifikasi jumlah peserta program yang ini merupakan ibu rumah 

tangga yang berusaha membantu untuk berorientasi untuk menghidupi 

dirinya sendiri dengan yang memiliki kecenderungan untu meningkatkan 

pendapatan keluarganya (membantu suami).  

Distribusi responden ini jika ditinjau dari tingkat status pernikahan 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 6.5 

Status Pernikahan 

Status Pernikahan Penerima Manfaat Prosentase 

Menikah 169 85% 

Belum Menikah 13 7% 

Janda 15 8% 

Duda 3 2% 

Total 200 100% 

      

 

Berdasarkan data yang disajikan tampak bahwa dari 200 orang 

responden 169 orang atau 85% berstatus menikah,  responden 13 orang atau 

7% berstatus belum menikah, responden 15 orang atau 8% berstatus janda, 

responden 3 orang atau2% berstatus duda. Mengacu pada distribusi umur 

dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh 

responden yang memiliki berstatus menikah. 

Kombinasi tujuan pertanyaan dengan hasil populasi penelitian terlihat 

bahwa penerima manfaat dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebesar 

15% (individu: duda, janda, belum menikah) dengan populasi sisanya 

sebesar 85% berbasis keluarga. Hai ini dapat dimaknai bahwa ada basis 

individu yang merangkap sebagai kepala rumah tangga yang ingin maju 

secara ekonomi juga ikut bergabung dalam kegiatan program ZCD ini, 

namun dalam penelitian ini belum menanyakan jumlah tanggungan (anak). 
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d)  Tingkat Pendidikan 

Tujuan pertanyaan terkait distribusi tingkat pendidikan diperlukan 

untuk mengidentifikasi latar belakang pendidikan para penerima manfaat. 

Pendidikan yang tinggi di kalangan penerima manfaat dapat menjadi alasan 

untuk melakukan terobosan baru. Misalnya pemasaran digital, dimana saat 

ini profesi baru bisa tercipta dengan memanfaatkan media sosial. Sejumlah 

profesi baru saat ini bisa tercipta pada kelompok usia produktif dengan 

menjajakan produknya di media sosial. 

Berdasarkan data yang disajikan tampak bahwa dari 200 orang 

responden 66 orang atau 33% tingkat SD, responden 59 orang atau 30% 

tingkat SMP, responden 65 orang atau 33% tingkat SMA, responden 6 orang 

atau 3% tingkat strata 1, dan responden 4 orang atau 2% tidak sekolah. 

Mengacu pada distribusi pendidikan dapat disimpulkan bahwa responden ini 

didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA. 

Distribusi responden ini jika ditinjau dari tingkat pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6.6 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Penerima Manfaat Prosentase 

S1 6 3% 

D3 0 0% 

SMA 65 33% 

SMP 59 30% 
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Tingkat Pendidikan Penerima Manfaat Prosentase 

SD 66 33% 

Tidak Sekolah 4 2% 

Total 200 100% 

 

Jika dikombinasikan tujuan pertanyaan dengan komposisi responden 

yang sebagian besar sebesar 65% adalah SMP, SD dan tidak sekolah. Maka 

populasi yang dominan dengan latar belakang pendidikan rendah akan 

memberikan tantangan dalam pendayagunaan. Di mana semakin tinggi 

pendidikan akan memudahkan penyampaian konsep pemberdayaan. 

 

3. Jenis Pekerjaan 

Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui jumlah tenaga kerja 

terdidik. Yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kemahiran dalam 

bidang tertentu melalui pendidikan formal dan nonformal, seperti: guru, 

bidan, tukang servicedan lain-lain. Untuk memudahkan indentifikasi 

program intervensi lanjutan. Distribusi responden ini jika ditinjau dari jenis 

pekerjaan adalah sebagai berikut:  

Tabel 6.7 

Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Penerima Manfaat Prosentase 

Petani 10 5% 

Pedagang 65 33% 

Nelayan 0 0% 
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Pekerjaan Penerima Manfaat Prosentase 

Wirausaha 8 4% 

Buruh/ Karyawan 42 21% 

Tidak Bekerja 44 22% 

Lainnya 9 5% 

Buruh Harian Lepas 5 3% 

Guru 4 2% 

Ibu Rumah Tangga 9 5% 

Asisten Rumah Tangga 3 2% 

Peternak 1 1% 

Total 200 100% 

   

 

Berdasarkan data yang disajikan tampak bahwa dari 200 orang 

responden sebanyak 10 orang atau 5% adalah Petani, responden 65 

orang33% adalah Pedagang, Nelayan sebanyak 0 (0%), Wirausaha sebanyak 

8orang atau 4% responden, Buruh/Karyawan sebanyak 42 orang atau 21%, 

responden yang Tidak Bekerja 44 orang atau 22%, sebanyak 9 orang atau 

5% responden menyebut lainnya, jumlah Buruh Harian Lepas 5 orang atau 

3% responden, Guru sebanyak 4orang atau 2% responden, Ibu Rumah 

Tangga sebanyak 9orang atau 5% responden, Asisten Rumah Tangga 

sebanyak 3 orang atau 2% responden, dan Peternak sebanyak 1 orang 

atau1% reponden. Mengacu pada distribusi jenis pekerjaan dapat 

disimpulkan bahwa responden ini didominasi oleh responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai Pedagang sebanyak 65 orang atau 33%. 
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Berdasarkan data populasi di atas terdapat penerima manfaat dari 

kategori tidak bekerja dan buruh harian lepas yang angkanya mencapai 25%. 

Tingkat sustainability dan akselerasi kemandirian di wilayah binaan tentu 

menjadi lebih sulit dengan munculnya kontribusi penerima manfaat yang 

ternyata tidak memiliki pekerjaan yang jelas. 

4. Kepemilikan Handphone 

Pertanyaan terkait kepemilikan handphone mengacu pada 

perkembangan dunia digital saat ini yang turut mempengaruhi kecepatan 

informasi dan bahkan teknologi telah mendorong terciptanya berbagai 

profesi baru. Seharusnya kelompok usia produktif mampu mengikuti 

perkembangan digital. Walaupun hanya sebatas sebagai pengguna (user), 

karena untuk sampai pada posisi optimizer bukanlah hal mudah. Melihat 

penerima manfaat bukanlah kelompok terdidik dan tidak melek gawai yang 

disebabkan oleh faktor kefakiran. 

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari tingkat 

Kepemilikan Handphone adalah sebagai berikut: 

Tabel 6.8 

Kepemilikan Handphone 

Kepemilikan HP Penerima Manfaat Prosentase 

Memiliki 105 53% 

Tidak Memiliki 95 48% 

Total 200 100% 
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Berdasarkan data yang disajikan tampak bahwa dari 200 orang 

responden sebanyak 105 orang atau 53% responden memiliki HP, dan 

sebanyak 95 orang atau  48% reponden tidak memiliki Handphone. Mengacu 

pada distribusi pekerjaan dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini 

sebanyak 105 orang atau 53% saja yang memiliki HP dan sisanya tidak 

memiliki Handphone.  

Kemungkinan dari para penerima manfaat adalah asnaf fakir yang 

secara program harus diberikan program pendistribusian bukan program 

pendayaagunaan. Jangankan beli handphone, pun untuk beli pulsa juga 

kemungkinan tidak punya dananya. Penelitian ini belum sampai pada 

pernyataan kenapa tidak memiliki handphone. Kajian pendayagunaan 

menghindari untuk kelompok fakir yang masih berada dalam kategori 

pemberian yang bersifat konsumtif. Dalam kajian Zakat, hanya kelompok 

miskin yang bisa mendapat bantuan program pendayagunaan yang bersifat 

produktif. 

 

5. Lama Mengikuti Program 

Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui tingkat loyalitas dan tingkat 

ketahanan dalam mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh 

BAZNAS. Hanya dengan daya tarik yang kuat orang mau bersama dengan 

program ini. Hanya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi orang mau 
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mengikuti arahan dan bimbingan seorang pendamping lapangan dalam waktu 

yang lama. 

Distribusi responden ini jika ditinjau dari tingkat Lama Mengikuti 

Program adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.9 

Lama Mengikuti Program 

Lama Mengikuti Program Penerima Manfaat Prosentase 

Kurang dari 1 Tahun 15 8% 

1 Tahun 25 13% 

2 Tahun 34 17% 

3 Tahun 59 30% 

4 Tahun 67 34% 

Total 200 100% 

 

Berdasarkan data yang disajikan tampak bahwa dari 200 orang 

responden sebanyak 15 orang atau 8% adalah kurang dari 1 tahun, responden 

25 orang atau 13% adalah baru 1 tahun, sebanyak 34 orang atau 17% telah 

mengikuti 2 tahun, sebanyak 59 orang atau 30% telah mengikuti program 3 

tahun, dan sebanyak 67 orang atau 34% telah mengikuti selama 4 tahun. 

Berdasarkan pada distribusi lama mengikuti program dapat disimpulkan 

bahwa responden mengikuti program didominasi yang lama mengikuti 

program 4 tahun di wilayah binaan sebagai yang terbesar sebanyak 67 orang 

atau 34%. 
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Ada sebanyak 160 orang atau 80% penerima manfaat mampu 

bertahan di atas 2 tahun mengikuti program pemberdayaan ini. Kehadiran 

penerima manfaat dalam pertemuan pekanan akan mempengaruhi mindset, 

keakraban dan hal-hal yang menguatkan dari sisi ekonomi mereka. 

Kebutuhan waktu pendayagunaan membutuhkan waktu yang tidak pendek, 

pemberdayaan bukan barang instan. Dari tingkat partisipasi yang tinggi ini 

dapat dimaknai program yang dilakukan oleh pendamping lapangan diminati 

oleh para penerima manfaat.  
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MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) DAN  

PERSPEKTIF SOSIAL 

 

 

 
 

UNTUK dapat memenhami, multidimensional scalling (MDS) sebagai 

model untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat dengan melihat 

kesinambungan (sustainability) program pendayagunaan zakat. Dari tiga 

perspektif dalam multidimensional scaling yaitu perspektif sosial, perspektif 

ekonomi dan perspektif lingkungan. Di bab ini akan dijelaskan 

multidimensional scaling dalam perspektif sosial. 

 

A.  Pembobotan Dimensi Sosial  

Dimensi Sosial terdiri dari 8 Indikator, di mana pembobotan 

Indikator dan nilai Eigen dengan terlebih dahulu melakukan komparasi dari 

setiap Indikator. Tabel digunakan untuk mendapatkan nilai   max.𝑠𝑜𝑠𝑖 𝑙 dan 

BAB 

VII 
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nilai rata-rata atau mean yang merupakan nilai kontribusi setiap Indikator 

dalam dimensinya.  

Pola pembobotan tabel dimensi ekonomi dilakukan dengan pola 

komparasi pair to pair. Praktek dilakukan dengan pembandingan Indikator 

Perubahan Mindset Kewirausahaan (contoh) diletakan di sebelah kiri (Kr) 

dengan Indikator pembanding lainnya disebelah kanan (Kn). Nilai negatif 

hanya digunakan sebagai tanda apabila pembanding lebih baik makan nilai 

diletakan disebelah kanan. Nilai negatif pada sisi kanan tidak dimaknai 

sebagai nilai buruk, namun hanya sebagai nilai persepsi bahwa pembanding 

lebih penting. Jadi apabila lokasi blok hitam di lokasi nilai negatif maka 

dapat dimaknai nilai pembanding dianggap lebih penting. Blok hitam yang 

tercantum di dalam skala adalah nilai persepsi yang diputuskan para expert. 

Hasil dari pembobotan untuk Dimensi Sosial disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 7.1 

Pembobotan Dimensi Sosial 
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1. Pembobotan Indikator Pengubahan Mindset Kewirausahaan (S1)  

Pada Indikator Perubahan Mindset Kewirausahaan (S1) terhadap 

Pelatihan Ketrampilan Produktif (S2) digambarkan sebagai berikut: 

 

Perubahan mindset kewirausahaan dianggap sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pelatihan ketrampilan produktif. Di mana sekalipun para 

penerima manfaat telah memiliki ketrampilan yang bagus dalam 

memproduksi barang atau jasa, jika tidak memiliki mindset (pola pikir) 

untuk tumbuh berkembang maka akan sulit memperoleh kemandirian. Nilai 

perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Perubahan Mindset 

Kewirausahaan (S1) dengan nilai 2 dan Pelatihan Ketrampilan Produktif (S2) 

dengan nilai ½ atau 0.5.  

Pada Indikator Perubahan Mindset Kewirausahaan 

 

Perubahan mindset kewirausahaan dinilai sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pendampingan standarisai produk. Produk menjadi bagus 

dan terstandarisasi dengan mengubah mindset para penerima manfaat 

terlebih dahulu. Jika para penerma manfaat memiliki mindset (pola pikir) 
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yang baik tentang pentingnya produk yang standar maka kemungkinan untuk 

berkembang akan lebih cepat sehingga dampak kemajuan pada usahanya 

akan lebih mudah dicapai. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel 

berupa Perubahan mindset kewirausahaan (S1) dengan nilai 2 dan 

Pendampingan standarisasi produk (S5) dengan nilai 1/2 atau 0.5. 

Pada Indikator Perubahan Mindset Kewirausahaan (S1) terhadap 

Pemberian Sarana Usaha (S3) digambarkan sebagai berikut: 

 

Perubahan mindset kewirausahaan dinilai lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan standarisasi produk. Para 

expert melihat bahwa sekalipun para penerima manfaat yang telah memiliki 

produk dengan kemasan yang bagus, namun jika tidak memiliki mindset 

(pola pikir) untuk tumbuh berkembang maka akan sulit memperoleh 

kemajuan usaha. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa 

Perubahan mindset kewirausahaan (S1) dengan nilai 3 dan Pendampingan 

kemasan (S6) dengan nilai 1/3 atau 0.33.  

Pada Indikator Perubahan mindset kewirausahaan (S1) terhadap 

Pendampingan legalitas (S7) digambarkan sebagai berikut: 
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Perubahan mindset kewirausahaan dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan legalitas. Dimana sekalipun 

para penerima manfaat telah memiliki legalitas pada produk dan jasanya 

namun jika tidak memiliki mindset (pola pikir) untuk tumbuh berkembang 

maka akan sulit memperoleh kemandirian. Nilai perspektif ini dimasukan ke 

dalam tabel berupa Perubahan mindset kewirausahaan (S1) dengan nilai 3 

dan Pendampingan legalitas (S7) dengan nilai 1/3 atau 0.33.  

Pada Indikator Perubahan mindset kewirausahaan (S1) terhadap 

Pendampingan pemasaran (S8) digambarkan sebagai berikut: 

 

Perubahan mindset kewirausahaan dinilai sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pendampingan pemasaran. Para expert melihat bahwa 

sekalipun para penerima manfaat bisa dibantu pemasarannya namun jika 

tidak memiliki mindset (pola pikir) untuk tumbuh berkembang maka jika 

pendampaingan ini dihentikan bisa berakibat Tidak Berkelanjutannya usaha. 

Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pendampingan 
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pemasaran (S1) dengan nilai 2 dan Pendampingan legalitas (S8) dengan nilai 

½ atau 0.5. 

 

2. Penilaian Indikator (S2) Pelatihan Ketrampilan Produktif  

Pembobotan Indikator Pelatihan ketrampilan produktif (S2) terhadap 

Pemberian sarana usaha (S3) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pelatihan ketrampilan produktif dianggap sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pemberian sarana usaha. Dimana para penerima manfaat 

lebih dahulu diberikan pelatihan ketrampilan produktif sebelum diberikan 

sarana usaha. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa pelatihan 

keterampilan produktif (S2) dengan nilai 2 dan Pemberian Sarana Usaha (S3) 

dengan nilai ½ atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pelatihan Ketrampilan Produktif (S2) terhadap 

Pemberian Modal Usaha (S4) digambarkan sebagai berikut: 
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Pelatihan Keterampilan Produktif dianggap sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pemberian Modal Usaha. Di mana para penerima manfaat 

lebih dahulu diberikan pelatihan keterampilan produktif sebelum diberikan 

modal usaha. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pelatiahn 

Keterampilan Produktif (S2) dengan nilai 2 dan Pemberian Modal Usaha 

(S4) dengan nilai ½ atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pelatihan Keterampilan Produktif (S2) 

terhadap Pendampingan Standarisasi Produk (S5) digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Pelatihan Keterampilan Produktif dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan Standarisasi Produk. Di 

mana para penerima manfaat lebih dahulu diberikan Pelatihan Keterampilan 

Produktif sebelum diberikan standarisasi produk. Nilai perspektif ini 

dimasukan ke dalam tabel berupa Pelatiahan. Keterampilan Produktif (S2) 

dengan nilai 3 dan Pendampingan Standarisasi Produk (S5) dengan nilai 1/3 

atau 0.33.  

Pembobotan Indikator Pelatihan Keterampilan Produktif (S2) 

terhadap Pendampingan Kemasan (S6) digambarkan sebagai berikut: 
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Pelatihan Keterampilan Produktif dianggap sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pemberian Modal Usaha. Di mana para penerima manfaat 

lebih dahulu diberikan pelatihan keterampilan produktif sebelum diberikan 

modal usaha. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa 

Pedampingan Kemasan (S6) dengan nilai 2 dan Pemberian Sarana Usaha 

(S2) dengan nilai ½ atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pelatihan Keterampilan Produktif (S2) 

terhadap Pendampingan Legalitas (S7) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pelatihan Keterampilan Produktif dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan Legalitas. Di mana para 

penerima manfaat lebih dahulu diberikan Pelatihan Keterampilan Produktif 

sebelum diberikan Pendampingan Legaliatas. Nilai perspektif ini dimasukan 

ke dalam tabel berupa Pelatiahn Keterampilan Produktif (S2) dengan nilai 3 

dan Pendampingan Standarisasi Produk (S7) dengan nilai 1/3 atau 0.33.  
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Pembobotan Indikator Pelatihan Keterampilan Produktif (S2) 

terhadap Pendampingan Pemasaran (S8) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pelatihan Keterampilan Produktif dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan Pemasaran. Di mana para 

penerima manfaat lebih dahulu diberikan Pelatihan Keterampilan Produktif 

sebelum diberikan pendampingan pemasaran. Nilai perspektif ini dimasukan 

ke dalam tabel berupa Pelatihan Keterampilan Produktif (S2) dengan nilai 3 

dan Pendampingan Pemasaran (S8) dengan nilai 1/3 atau 0.33. 

 

3.  Penilaian Indikator (S3) Pemberian Sarana Usaha  

Pembobotan Indikator Pemberian Sarana Usaha (S3) dibandingkan 

dengan Pemberian Modal Usaha (S4) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pemberian Modal Usaha produktif dianggap sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pemberian Sarana Usaha. Di mana para penerima manfaat 

lebih dahulu diberikan modal usaha, adapun sarana usaha bisa pinjam dari 
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para pemilik peralatan usaha. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel 

berupa Pemberian Sarana Usaha (S3) dengan nilai 1/3 atau 0.33 dan 

Pemberian Modal Usaha (S4) dengan nilai 3.  

Pembobotan Indikator Pemberian Sarana Usaha (S3) dibandingkan 

dengan Pendampingan Standarisasi Produk (S5) digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Pemberian Sarana Usaha dianggap lebih penting dengan tingkat 

sedang dibanding dengan Pendampingan Standarisasi Produk. Di mana para 

penerima manfaat lebih dahulu diberikan sarana usaha sebelum diberikan 

pendampingan standarisasi produk. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam 

tabel berupa Pemberian Sarana Usaha (S3) dengan nilai 3 dan Pendampingan 

Standarisasi Produk (S5) dengan nilai 1/3 atau 0.33.  

Pembobotan Indikator Pemberian Sarana Usaha (S3) dibandingkan 

dengan Pendampingan Kemasan (S6) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pemberian Sarana Usaha dianggap sedikit lebih penting dibanding 

dengan Pendampingan Kemasan. Dimana para penerima manfaat lebih 
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dahulu diberikan sarana usaha sebelum diberikan pendampingan kemasan. 

Para penerima manfaat bisa melakukan pemberdayaan melalui kemasan 

ulang namun setelah diberikan intervensi sarana usaha. Nilai perspektif ini 

dimasukan ke dalam tabel berupa Pemberian Sarana Usaha (S3) dengan nilai 

2 dan Pendampingan Kemasan (S6) dengan nilai 1/2 atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pemberian Sarana Usaha (S3) dibandingkan 

dengan Pendampingan Legalitas (S7) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pemberian Sarana Usaha dianggap lebih penting dengan tingkat 

sedang dibanding dengan Pendampingan Legalitas. Di mana para penerima 

manfaat lebih dahulu diberikan sarana usaha sebelum diberikan 

pendampingan legalitas. Produk atau jasa dapat saja dijual tanpa legalitas, 

namun legalitas seperti perijinan dapat mendorong usaha menjadi lebih cepat 

maju. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pemberian 

Sarana Usaha (S3) dengan nilai 3 dan Pendampingan Legalitas (S7) dengan 

nilai 1/3 atau 0.33.  

Pembobotan Indikator Pemberian Sarana Usaha (S3) dibandingkan 

dengan Pendampingan Pemasaran (S8) digambarkan sebagai berikut: 
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Pemberian Sarana Usaha dianggap lebih penting dengan tingkat 

sedang dibanding dengan Pendampingan Pemasaran. Di mana para penerima 

manfaat lebih dahulu diberikan sarana usaha sebelum diberikan 

pendampingan pemasaran. Produk atau jasa dapat dipasarkan, namun barang 

dan jasa harus diadakan terlebih dahulu. Nilai perspektif ini dimasukan ke 

dalam tabel berupa Pemberian Sarana Usaha (S3) dengan nilai 3 dan 

Pendampingan Pemasaran (S8) dengan nilai 1/3 atau 0.33. 

 

4.   Penilaian Indikator (S4) Pemberian Modal Usaha  

Pembobotan Indikator Pemberian Modal Usaha (S4) dibandingkan 

dengan Pendampingan Standarisasi Produk (S5) digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Pemberian Modal Usaha produktif dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan Standarisasi Usaha. Di 

mana para penerima manfaat lebih dahulu diberikan modal usaha, adapun 

standarisasi produk akan mengikuti hasil usaha produksinya. Nilai perspektif 
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ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pemberian Modal Usaha (S4) dengan 

nilai 3 dan Pendampingan Standarisasi Produk (S5) dengan nilai 1/3 atau 

0.33.  

Pembobotan Indikator Pemberian Modal Usaha (S4) dibandingkan 

dengan Pendampingan Kemasan (S6) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pemberian Modal Usaha produktif dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan Kemasan. Di mana para 

penerima manfaat lebih dahulu diberikan modal usaha, adapun kemasan 

produk diberikan setelah ada hasil usaha produksinya. Nilai perspektif ini 

dimasukan ke dalam tabel berupa Pemberian Modal Usaha (S4) dengan nilai 

3 dan Pendampingan Kemasan (S6) dengan nilai 1/3 atau 0.33.  

Pembobotan Indikator Pemberian Modal Usaha (S4) dibandingkan 

dengan Pendampingan Legalitas (S7) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pemberian Modal Usaha produktif dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan Legalitas. Di mana para 

penerima manfaat lebih dahulu diberikan modal usaha, adapun legalitas 
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produk dapat diberikan setelah ada hasil produksi mulai dijual. Nilai 

perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pemberian Modal Usaha 

(S4) dengan nilai 3 dan Pendampingan Legalitas (S7) dengan nilai 1/3 atau 

0.33.  

Pembobotan Indikator Pemberian Modal Usaha (S4) dibandingkan 

dengan Pendampingan Pemasaran (S8) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pemberian Modal Usaha produktif dianggap lebih penting dengan 

tingkat sedang dibanding dengan Pendampingan Pemasaran. Di mana para 

penerima manfaat lebih dahulu diberikan modal usaha, adapun pemasaran 

produk dapat diberikan setelah ada produknya yang bisa dijual. Nilai 

perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pemberian Modal Usaha 

(S4) dengan nilai 3 dan Pendampingan Pemasaran (S8) dengan nilai 1/3 atau 

0.33. 

 

5.  Penilaian Indikator (S5) Pendampingan Standarisasi Produk  

Pembobotan Indikator Pendampingan Standarisasi Produk (S5) 

dibandingkan dengan Pendampingan Kemasan (S6) digambarkan sebagai 

berikut: 
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Pedampingan Standarisasi Produk dinilai sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pendampingan Kemasan. Di mana para penerima manfaat 

lebih dahulu diberikan pendampingan membuat produk standar, adapun 

kemasan dapat diberikat setelah kualitas produk dapat diterima pasar. Nilai 

perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pendampingan Standarisasi 

Produk (S5) dengan nilai 2 dan Pendampingan Kemasan (S6) dengan nilai 

1/2 atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pendampingan Standarisasi Produk (S5) 

dibandingkan dengan Pendampingan Legalitas (S7) digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Pedampingan Standarisasi Produk dianggap sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pendampingan Legalitas. Di mana para penerima manfaat 

lebih dahulu dibantu dengan pendampingan membuat produk standar, 

sedangkan legalitas dapat dicari setelah kualitas produk dapat diterima pasar. 

Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pendampingan 
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Standarisasi Produk (S5) dengan nilai 2 dan Pendampingan Legalitas (S7) 

dengan nilai 1/2 atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pendampingan Standarisasi Produk (S5) 

dibandingkan dengan Pendampingan Pemasaran (S8) digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Pedampingan Standarisasi Produk dianggap sedikit lebih penting 

dibanding dengan Pendampingan Pemasaran. Di mana para penerima 

manfaat lebih dahulu dibantu dengan pendampingan membuat produk 

standar, sedangkan dibantu pemasaran setelah kualitas produk dapat diterima 

pasar. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pendampingan 

Standarisasi Produk (S5) dengan nilai 3 dan Pendampingan Pemasaran (S8) 

dengan nilai 1/3 atau 0.33. 

 

6. Penilaian Indikator (S6) Pendampingan Kemasan  

Pembobotan Indikator Pendampingan Kemasan (S6) terhadap 

Pendampingan Legalitas (S7) digambarkan sebagai berikut: 
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Pedampingan Kemasan dianggap sedikit lebih penting dibanding 

dengan Pendampingan Legalitas. Di mana para penerima manfaat lebih 

dahulu diberikan pendampingan membuat kemasan produk seperti 

packaging, branding dan colouring, adapun legalitas dapat dicantumkan 

setelah kemasan produk sudah jadi. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam 

tabel berupa Pendampingan Kemasan (S6) dengan nilai 2 dan Pendampingan 

Legalitas (S7) dengan nilai 1/2 atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pendampingan Kemasan (S6) terhadap 

Pendampingan Pemasaran (S8) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pedampingan Pemasaran dinilai lebih penting dengan tingkat sedang 

dibanding dengan Pendampingan Kemasan. Di mana para penerima manfaat 

dapat lebih dulu mendapat pendampingan pemasaran walaupun kemasan 

produk masih belum bagus. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel 

berupa Pendampingan Kemasan (S6) dengan nilai 1/3 atau 0.33 dan 

Pendampingan Pemasaran (S8) dengan nilai 3. 
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7. Penilaian Indikator (S7) Pendampingan Legalitas  

Pembobotan Indikator Pendampingan Legalitas (S7) terhadap 

Pendampingan Pemasaran (S8) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pedampingan Pemasaran dianggap sedikit lebih penting dibanding 

dengan Pendampingan Legalitas. Dimana para penerima manfaat dapat lebih 

dulu mendapat pendampingan pemasaran walaupun legalitas produk masih 

dalam proses. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa 

Pendampingan Legalitas (S7) dengan nilai 1/2 atau 0.5 dan Pendampingan 

Pemasaran (S8) dengan nilai 2.  

Hasil pembobotan pada Tabel berikut kemudian diolah untuk 

mendapatkan Nilai Eigen dan Nilai Mean (rata-rata) dari kontribusi tiap 

Indikator. Pengolahan data disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 7.2 

Nilai Eigen dan Mean Dimensi Sosial 

 

Nilai Mean sebagai nilai kontribusi setiap Indikator dapat diterima 

dan dianggap konsisten apabila dalam pengecekan Consistancy Ratio (CR) < 

0.1. Di mana CR dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Di mana nilai Consitancy Index (CI) dicari dengan rumus sebagai berikut: 

𝐶 =( max−𝑛)/𝑛−1  

Di mana nilai  max.𝑠𝑜𝑠𝑖 𝑙=8.8410 , dengan nilai n= 8 Maka nilai: 

   𝐶 =(8.8410−8)/(8−1)  

CI = 0.1201  
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Nilai IR didapatkan dari tabel Index Ratio (terlampir), dengan jumlah 

Indikator 8 didapat dalam tabel IR=1.4100, yang selanjutnya dipakai untuk 

menghitung CR sosial dengan rumus sebagai berikut:  

  

 

𝐶𝑅 𝑠𝑜𝑠𝑖 𝑙 = 0.1201 = 𝟎.𝟎𝟖𝟓𝟐=𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠  𝑛𝑐  
                                1.4100   

 

Hasil pengecekan Consistancy Ratio (CR) adalah 0.0852 < 0.1, maka 

Nilai Mean dalam pembobotan Dimensi Sosial dapat diterima. 

 

B. Analisis STRESS Pengembangan Komunitas Zakat 

Dilihat Dari Perspektif Sosial 

 Hasil analisis dari nilai pengembangan komunitas zakat berdasarkan 

perspektif sosial  sebagai berikut: 

Tabel 7.3 

Hasil Analisis STRESS dan RSQ ZCD Sosial 

Stress =  0.1985442 

 

Iteration Stress Delta  

Squared Correlation (RSQ) =  0.9305878 

 

1 0.251869 9E+20 

Number of iterations =  3 

 

2 0.249526 0.002343 

Memory needed (words) =  5838 

 

3 0.24946 6.61E-05 

Return value (error if > 0)  0 

    Rotation angle (degrees) =  197.62659 

     

 Nilai STRESS pada  ZCD Sosial berada di bawah 25 persen yaitu 

sekitar 19.85 persen sehingga dapat dikatakan tingkat error masih di bawah 
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nilai wajar. Pada nilai RSQ didapatkan nilai sebesar 93.05 persen sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil dari analisis MDS pada ZCD perspektif sosial 

dapat dijelaskan dengan sangat baik.  

 Selanjutnya adalah nilai sustainability dari persepektif sosial, 

berdasarkan hasil analisis maka didapatkan gambaran dari tingkat 

sustainability pengembangan komunitas zakat berdasarkan persepektif sosial 

sebagai berikut: 

Tabel 7.4 

Nilai Keberlajutan ZCD Sosial 

 

Kab/kota 

2D MDS  

Results 

  

& Flipped &  

Scaled 

Interpretasi 

Bandung Barat -0.15 -0.07 

  

55.84 1.13 

Cukup 

Berkelanjutan 

Kabupaten Bekasi -0.38 -0.16 

  

63.04 0.78 

Cukup 

Berkelanjutan 

Kabupaten Garut -0.60 -0.17 

  

69.40 2.40 

Cukup 

Berkelanjutan 

Kabupaten Bogor -0.47 -0.24 

  

66.40 -0.78 

Cukup 

Berkelanjutan 

Kabupaten Subang -0.56 -0.27 

  

69.00 -0.79 

Cukup 

Berkelanjutan 

Kota Bogor -0.29 -0.13 

  

60.27 0.56 

Cukup 

Berkelanjutan 

  

:: repository.unisba.ac.id ::



141 

 

 Berdasarkan hasil analisis di atas seluruh ZCD memiliki nilai 

sustainability yang cukup dalam perspektif sosial. Untuk memperjelas uraian 

tersebut akan digambarkan dalam gambar berikut: 

 
Gambar 7.1 

ZCD Sosial Sustainability 

 

C. Leveraging Factor ZCD Sosial 

 Selanjutnya akan dianalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pengembangan pada masing-masing faktor baik sosial, ekonomi maupun 
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lingkungan. Ketiga variabel ini bisa diproses lebih lanjut untuk menghasilkan 

kebijakan dengan menggunakan PPA (Participatory Prospective Analysis) 

yang secara umum dan kualitatif menggambarkan hubungan satu variabel 

dan variabel lain sehingga dapat diketahui variabel mana yang lebih baik 

untuk dilakukan sehingga tidak mengganggu keseimbangan variabel lain 

tetapi langsung berpengaruh terhadap peningkatan index. Berdasarkan hasil 

analisis didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 7.2 

Analisis nilai Kepekaan (Leveraging Factor) ZCD Perspektif Sosial 
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Berdasarkan gambar tersebut didapatkan jika faktor pemberian modal 

usaha menjadi faktor penentu dan paling berpengaruh dalam peningkatan 

keberlanjutan sosial. 

 

D. Tingkat keberlanjutan ZCD Berdasarkan Persepsi Sosial 

Nilai STRESS adalah derajat kemampuan menjelaskan hasil analisis 

Multidimensional Scalling (MDS). Nilai STRESS pada  ZCD Sosial berada 

di bawah 25 % yaitu sekitar 19.85 % sehingga dapat dikatakan tingkat error 

masih di bawah nilai wajar. Pada nilai RSQ didapatkan nilai sebesar 93.05 % 

sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari analisis MDS pada ZCD 

perspektif sosial dapat dijelaskan dengan sangat baik. 

Berdasarkan hasil analisis nilai keberlanjutan, semua ZCD yang 

diteliti berada pada rentang kategori cukup berkelanjutan berdasarkan 

persepsi sosial, artinya potensi berkelanjutan bagi ZCD Kabupaten Bandung 

Barat, Kabupaten Bekasi, kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten 

Subang  dan Kota Bogor memiliki potensi keberlanjutan dalam hal 

pemberdayaan masyarkat berbasis dana zakat. hal ini dapat dilihat dari nilai 

yang pada umumnya diatas 25 %. Selanjutnya,  Kabupaten Bandung Barat 

memiliki nilai keberlanjutan paling rendah dengan nilai 55.84 dan Kabupaten 

Garut memiliki nilai keberlanjutan pada persepsi sosial dengan 69.40. ZCD 

lainnya berada pada rentang moderat dalam interval cukup berkelanjutan. 
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Faktor kunci yang didefinisikan sebagai penopang keberlanjutan 

ZCD persepsi sosial terdiri dari: 

1. Pendampingan Pemasaran 

2. Pendamingan legalitas 

3. Pendampingan kemasan 

4. Pendampingan standar usaha 

5. Pemberian modal 

6. Pemberian sarana usaha 

7. Pemberian keterampilan produktif 

8. Perubahan mindset wirausaha 

Dari 8 penopang keberlanjutan persepsi sosial yang menjadi faktor 

kunci pada nilai keberlanjutan social adalah pemberian modal usaha yang 

paling besar dengan nilai 1,4, sedangkan penopang lainnya di bawah itu dan 

bervariasi. Pemberian modal usaha menjadi indikator yang menjadi 

penopang dalam meningkatkan keberlanjutan saat ini. Hal ini tentu belum 

dikatakan ideal dan optimal karena kondisi yang ideal dan optimal jika nilai 

Leveraging Factor seragam mendekat atau sama dengan satu (memiliki nilai 

sama) untuk semua faktor penopang keberlanjutan. 

Untuk bida mencapai ideal dan optimal tingkat keberlanjutan ZCD 

dari persepsi sosial, dilakukan berbagai kebijakan dengan melakukan 

pengembangan komunitas akan menjadi lebih berkembang nantinya bila 

:: repository.unisba.ac.id ::



145 

 

mana faktor di mana dalam hasil hitungan leveraging faktor ini menjadi 

setara satu sama lain Adi (2013). Dalam kebijakan pada persepsi sosial pada 

kasus ini pendampingan pemasaran dan kemasan dapat memicu peningkatan 

penggunaan produk zakat dalam meningkatkan UMKM sehingga membuat 

market pasar menjadi tinggi dalam hal ini pendampingan pemasaran bisa 

berupa pelatihan dengan menggunakan media sosial dan kemasan produk 

lebih menarik (Purwakananta.2018:155). Selain itu pendampingan legalitas 

permu dilakukan karena dalam melaksanakan binis bagi UMKM ZCD dapat 

mengetahui bagai aspek hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan bisnis. 

Jangan sampai terjadi kerugian hanya kerena pengetahuan akan hukum dan 

legal rendah. Pendampingan standarisasi usaha menjadi pengetahuan yang 

tidak bisa diabaikan karena produk yang standar adalah produk yang 

dibutuhkan konsumen. Standar yang dimaksud adalah standar kualitas, 

standar harga, standar kemasan dan sebagainya. Kemudian pendampingan 

standarisasi usaha sangat penting untuk ditingkatkan di karenakan dapat 

meningkatkan daya tawar produk agar mampu bersaing dengan produk yang 

ada di pasar sehingga UMKM mampu bertahan di pasar, sehingga 

pengembangan UMKM berbasis komunitas zakat akan mampu sustain dalam 

jangka panjang. 

Selain pemberian modal usaha, menjadi hal penting pemberian saran 

usaha karena modan dan saran usaha adalah faktor yang penting dalam 
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memulai dan mengembangkan usaha. Juga pemberian keterampilan 

produktif tidak kalah penting harus diterima oleh UMKM ZCD (Kholil & 

Dewi. 2014, 247). Hal dimaksudkan tidak saja untuk menumbuhkan jiwa 

wirausaha tetapi juga merubah mindset dalam berbinis, meningkatkan 

ketahanan sebagai seorang wirausaha dan motivasi untuk maju dan 

berkembang.  

Dengan berbagai kebijakan tersebut, harapannya adalah penopang 

keberlanjutan semua faktor penopang akan dapat faktor pengangkat 

keberlanjutan dan akan optimal keberhasilannya Riach (2002). Tentu saja 

tidak hanya ZCD Garut yang berpotensi berkelanjutan UMKM-nya juga 

semua ZCD kota dan kabupaten lainnya memiliki peluang dan potensi yang 

sama berkelanjutan dan usahanya. 

Selain analisis STRESS dan nilai Kepekaan (Leveraging Factor), 

Perlu juga divalidasi dengan analisis Montecarlo untuk melihat derajat 

kestabilan hasil MDS yang sudah diperoleh dari analisis STRESS dan nilai 

Kepekaan (Leveraging Factor). Analisis Montecarlo juga digunakan untuk 

melihat konsistensi hasil tingkat keberlanjutan untuk kurun waktu tertentu 

(masa penelitian). Berdasarkan analisis Montecarlo dengan melihat delta 

Montecarlo diperoleh data bahwa ZCD yang memiliki nilai di bawah 1 

adalah ZCD Kabupaten Bekasi, kabupaten garut dan Kabupaten Subang. 

Namun demikian, nilai yang dimiliki ZCD kabupaten tersebut mendekati 1. 
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Artinya tetap mempunyai tingkat keberlanjutan yang baik. ZCD yang 

memiliki nilai delta Montecarlo adalah ZCD Kabupaten bandung Barat, 

Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Demikian, ZCD tersebut memiliki angka 

di atas 1 yang mendekati angka 1. Artinya dengan variasi di bawah dan di 

atas angka 1 degan angka yang masih mendekati angka 1. Hal ini 

menunjukkan secara keseluruhan tetap memiliki cukup potensi 

keberlanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Montecarlo perspektif sosial akan 

disajikan dalam grafik RAPFISH yang hampir menyatau dan tidak 

menyebar.  
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MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) DAN 

PERSPEKTIF  EKONOMI 

 

 

UNTUK dapat memahami, multidimensiaonal scalling (MDS) sebagai model 

untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat dengan melihat 

kesinambungan (sustainability) program pendayagunaan zakat. Dari tiga 

perspektif dalam multidimensional scalingyaitu perspektif sosial, perspektif 

ekonomi dan perspektif lingkungan. Di bab ini akan dijelaskan 

multidimensional scaling dalam perspektif ekonomi. 

 

A. Pembobotan Dimensi Ekonomi 

Dimensi Ekonomi terdiri dari 5 Indikator, dimana pembobotan 

Indikator dan nilai Eigen dengan terlebih dahulu melakukan komparasi dari 

BAB 

VIII 
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setiap Indikator. Tabel digunakan untuk mendapatkan nilai   max. 𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 

dan nilai rata-rata atau Mean yang merupakan nilai kontribusi setiap 

Indikator dalam dimensinya. Hasil dari pembobotan untuk Dimensi Ekonomi 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 8.1 

Pembobotan Dimensi Ekonomi 

 

Pola pembobotan tabel dimensi ekonomi dilakukan dengan pola 

komparasi pair to pair. Praktek dilakukan dengan pembandingan Indikator 

Pertumbuhan Omset (contoh) diletakan disebelah kiri (Kr) dengan Indikator 

pembanding lainnya disebelah kanan (Kn). Nilai negatif hanya digunakan 

sebagai tanda apabila pembanding lebih baik maka nilai diletakan disebelah 

kanan. Nilai negatif pada sisi kanan tidak dimaknai sebagai nilai buruk, 

namun hanya sebagai nilai persepsi bahwa pembanding lebih penting. Jadi 

apabila lokasi blok hitam di lokasi nilai negatif maka dapat dimaknai nilai 

pembanding dianggap lebih penting. Blok hitam yang tercantum di dalam 

skala adalah nilai persepsi yang diputuskan para expert.  
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1. Penilaian Indikator (E1) Pertumbuhan Omset  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Omset (E1) terhadap 

Pertumbuhan Modal (E2) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Modal dinilai sedikit lebih penting dibanding dengan 

Petumbuhan Omset. Dimana pertumbuhan modal selalu didahulukan dan 

menjadi landasan penerima manfaat untuk memulai usaha dan menganggap 

omset adalah hasil dari usaha yang sudah dimulai. Nilai perspektif ini 

dimasukan ke dalam tabel berupa Pertumbuhan Omset (E1) dengan nilai 1/2 

atau 0.5 dan Pertumbuhan Modal (E2) dengan nilai 2.  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Omset (E1) terhadap 

Pertumbuhan Keuntungan (E3) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Keuntungan dinilai sedikit lebih penting dibanding 

dengan Petumbuhan Omset. Dimana pertumbuhan keuntungan menjadi 

tujuan dari kegiatan usaha. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel 
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berupa Pertumbuhan Omset (E1) dengan nilai 1/2 atau 0.5 dan Pertumbuhan 

Keuntungan (E2) dengan nilai 2.  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Omset (E1) terhadap 

Pertumbuhan Tenaga Kerja (E4) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Omset dinilai sedikit lebih penting dibanding dengan 

Petumbuhan Tenaga Kerja. Dimana pertumbuhan omset menjadi lebih 

penting, walaupun pertumbuhan tenaga kerja merupakan Indikatore 

kemajuan usaha. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa 

Pertumbuhan Omset (E1) dengan nilai 2 dan Pertumbuhan Tenaga Kerja 

(E4) dengan nilai ½ atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Omset (E1) terhadap 

Pertumbuhan Luas Pasar (E5) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Luas Pasar dinilai sedikit lebih penting dibanding 

dengan Petumbuhan Omset. Dimana pertumbuhan luas pasar menjadi tujuan 

dari kegiatan usaha, semakin luas pasarnya maka diharapkan semakin besar 

omsetnya. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa 
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Pertumbuhan Omset (E1) dengan nilai 1/2 atau 0.5 dan Pertumbuhan Luas 

Pasar (E5) dengan nilai sebesar 2. 

 

2. Penilaian Indikator (E2) Pertumbuhan Modal  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Modal (E2) terhadap 

Pertumbuhan Keuntungan (E3) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Modal dinilai sedikit lebih penting dibanding dengan 

Petumbuhan Keuntungan. Dimana pertumbuhan modal selalu didahulukan 

sebagai landasan memulai usaha dan keuntungan yang tumbuh adalah dari 

hasil dari usaha berbasis modal. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam 

tabel berupa Pertumbuhan Modal (E2) dengan nilai 2 dan Pertumbuhan 

Keuntungan (E3) dengan nilai ½ atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Modal (E2) terhadap 

Pertumbuhan Tenaga Kerja (E4) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Modal dinilai sedikit lebih penting dibanding dengan 

Petumbuhan Tenaga Kerja. Di mana pertumbuhan modal lebih penting 
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sehingga didahulukan sebagai tujuan usaha dan tenaga kerja bisa dilakukan 

sendiri sebelum merekrut karyawan. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam 

tabel berupa Pertumbuhan Modal (E2) dengan nilai 2 dan Pertumbuhan 

Tenaga Kerja (E4) dengan nilai ½ atau 0.5.  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Modal (E2) terhadap 

Pertumbuhan Luas Pasar (E5) digambarkan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Luas Pasar dinilai lebih penting dengan tingkat sedang 

dibanding dengan Petumbuhan Keuntungan. Di mana pertumbuhan luas 

pasar menjadi tujuan dari kegiatan usaha, semakin luas pasarnya maka 

diharapkan semakin besar keuntungannya. Keuntungan didapat jika kapasitas 

produksinya diserap oleh pasar. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam 

tabel berupa Pertumbuhan Keuntungan (E3) dengan nilai 1/2 atau 0.5 dan 

Pertumbuhan Luas Pasar (E5) dengan nilai 2. 

 

3. Penilaian Indikator (E4) Pertumbuhan Tenaga Kerja  

Pembobotan Indikator Pertumbuhan Tenaga Kerja (E4) terhadap 

Pertumbuhan Luas Pasar (E5) digambarkan sebagai berikut: 
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Pertumbuhan Luas Pasar dinilai sedikit lebih penting dibanding 

dengan Petumbuhan Tenaga Kerja. Dimana pertumbuhan luas pasar masih 

menjadi tujuan dari kegiatan usaha, semakin luas pasarnya maka diharapkan 

semakin besar keuntungannya sehingga bisa dipakai untuk menambah tenaga 

kerja untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nilai perspektif ini 

dimasukan ke dalam tabel berupa Pertumbuhan Tenaga Kerja (E4) dengan 

nilai 1/2 atau 0.5 dan Pertumbuhan Luas Pasar (E5) dengan nilai 2.  

Hasil pembobotan pada Tabel 4.17 kemudian diolah untuk 

mendapatkan Nilai Eigen dan Nilai Mean (rata-rata) dari kontribusi tiap 

Indikator. Pengolahan data disajikan sebagai berikut:  

Tabel 8.2 

Nilai Eigen dan Mean Dimensi Ekonomi 
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Nilai Mean sebagai nilai kontribusi setiap Indikator dapat diterima dan 

dianggap konsisten apabila dalam pengecekan Consistancy Ratio (CR) < 0.1. 

Dimana CR dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai Mean sebagai nilai kontribusi setiap Indikator dapat diterima 

dan dianggap konsisten apabila dalam pengecekan Consistancy Ratio (CR) < 

0.1. Dimana CR dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana nilai Consitancy Index (CI) dicari dengan rumus sebagai berikut: 

𝐶 =( max−𝑛)/𝑛−1  

Dimana nilai   max.Ekonomi= 5.2646  , dengan nilai n= 5 Maka nilai: 

   𝐶 =( 5.2646 −5)/(5−1)  

CI = 0.0661  

Nilai IR didapatkan dari tabel Index Ratio (terlampir), dengan jumlah 

Indikator 8 didapat dalam tabel IR= .1200, yang selanjutnya dipakai untuk 

menghitung CR ekonomi dengan rumus sebagai berikut:  

  

𝐶𝑅 Ekonomi  =  0.0661     = 𝟎.𝟎𝟖𝟓𝟐  =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠  𝑛𝑐  
                                        1.1200   

 

Hasil pengecekan Consistancy Ratio (CR) adalah 0.0591  < 0.1, maka Nilai 

Mean dalam pembobotan Dimensi Ekonomi dapat diterima. 

:: repository.unisba.ac.id ::



156 

 

 

 
B. Analisis STRESS Pengembangan Komunitas Zakat 

Dilihat Dari Perspektif Ekonomi 

 Hasil analisis dari nilai pengembangan komunitas zakat berdasarkan 

perspektif ekonomi sebagai berikut: 

Tabel 8.3 

Hasil Analisis STRESS dan RSQ ZCD Ekonomi 

Stress =  0.236842439 

 

Iteration Stress Delta  

Squared Correlation (RSQ) =  0.918541133 

 

1 0.291484 9E+20 

Number of iterations =  2 

 

2 0.290536 0.000948 

Memory needed (words) =  4334 

    Return value (error if > 0)  0 

    Rotation angle (degrees) =  107.4823151 

      

 Nilai STRESS pada  ZCD Ekonomi berada di bawah 25 persen yaitu 

sekitar 23.6 persen sehingga dapat dikatakan tingkat error masih di bawah 

nilai wajar. Pada nilai RSQ didapatkan nilai sebesar 91.85 persen sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil dari analisis MDS pada ZCD perspektif 

ekonomi dapat dijelaskan dengan sangat baik. 

 Selanjutnya adalah nilai sustainability dari persepektif ekonomi, 

berdasarkan hasil analisis maka didapatkan gambaran dari tingkat 
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sustainability pengembangan komunitas zakat berdasarkan persepektif 

ekonomi sebagai berikut. 

Tabel 8.4 

Nilai Keberlajutan ZCD Ekonomi 

Kab/Kota 2 D MDS 

Results 

 

& Flipped & 

Scaled 

Interpretasi 

Bandung Barat 0.01 -0.03 54.58 0.63 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten 

Bekasi -0.09 0.20 61.80 1.56 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten Garut -0.15 0.41 68.03 1.34 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten Bogor -0.15 0.29 64.66 2.52 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten 

Subang -0.12 0.28 64.07 1.65 

Cukup Berkelanjutan 

Kota Bogor -0.08 0.11 59.28 2.06 

Cukup Berkelanjutan 
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 Berdasarkan hasil analisis di atas seluruh ZCD memiliki nilai 

sustainability yang cukup dalam perspektif ekonomi. Untuk memperjelas 

uraian tersebut akan digambarkan dalam gambar berikut: 

 
 

Gambar 8.1 

ZCD Ekonomi Sustainability 
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C. Leveraging Factor ZCD Ekonomi 

 Selanjutkan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, 

berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil sebagai berikut: 

 
 

Tabel 8.2 

Analsis nilai Kepekaan (Leveraging Factor) ZCD Ekonomi 

 

Berdasarkan gambar tersebut didapatkan jika faktor tingkat 

pendapatan menjadi faktor penentu dan paling berpengaruh dalam 

peningkatan keberlanjutan secara ekonomi. 

 

1,02 

1,46 

1,30 

1,77 

0,43 

0 0,5 1 1,5 2

Tingkat penjualan

Modal yang bertambah

Jumlah tenaga kerja yang bertambah

Tingkat pendapatan

Tingkat pasar

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed 
(on Sustainability scale 0 to 100) 

A
tt

ri
b

u
te

 

Leverage of Attributes 
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D. Tingkat Keberlanjutan ZCD Berdasarkan Persepsi 

Ekonomi 

Nilai STRESS adalah derajat kemampuan menjelaskan hasil analisis 

Multidimensional Scalling (MDS). Nilai STRESS pada  ZCD ekonomi 

berada di bawah 25 % yaitu sekitar 23,70 % sehingga dapat dikatakan 

tingkat error masih di bawah nilai wajar. Pada nilai RSQ didapatkan nilai 

sebesar 91.85 % sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari analisis MDS 

pada ZCD perspektif ekonomi dapat dijelaskan dengan sangat baik. 

Berdasarkan hasil analisis nilai keberlanjutan, semua ZCD yang 

diteliti berada pada rentang kategori cukup berkelanjutan berdasarkan 

persepsi ekonomi, artinya potensi berkelanjutan bagi ZCD Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, 

Kabupaten Subang  dan Kota Bogor memiliki potensi keberlanjutan dalam 

hal pemberdayaan masyarkat berbasis dana zakat. hal ini dapat dilihat dari 

nilai yang pada umumnya di atas 25 %. Selanjutnya,  Kabupaten Bandung 

Barat memiliki nilai keberlanjutan paling rendah dengan nilai 55.84 dan 

Kabupaten Garut memiliki nilai keberlanjutan pada persepsi ekonomi dengan 

68.03 yang menjadi faktor kunci pada nilai keberlanjutan ekonomi adalah 

tingkat pendapatan yang ada di masing-masing daerah. ZCD lainnya berada 

pada rentang moderat dalam interval cukup berkelanjutan.  
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Pengembangan komunitas akan menjadi lebih berkembang nantinya 

bilamana faktor di mana dalam hasil hitungan leveraging faktor ini menjadi 

setara satu sama lain. Dalam kebijakan pada persepsi ekonomi pada kasus ini 

tingkat pasar dapat memicu peningkatan pengembangan komunitas zakat. 

Tingkat pasar zakat ini berjalan lurus dengan tingkat kesadaran spiritual 

masyarakat akan kewajiban berzakat tidak hanya zakat fitrah melainkan 

zakat wajib lainnya seperti zakat penghasilan, zakat maal, zakat profesi dan 

zakat pertanian. 

Faktor kunci yang didefinisikan sebagai penopang keberlanjutan 

ZCD persepsi ekonomi terdiri dari: 

1. Tingkat pasar 

2. Tingkat pendapatan 

3. Jumlah tenaga kerja yang bertambah 

4. Modal yang bertambah 

5. Tingkat penjualan 

Dari lima penopang keberlanjutan persepsi ekonomi yang menjadi 

faktor kunci pada nilai keberlanjutan ekonomi adalah pemberian tingkat 

pendapatan yang paling besar dengan nilai 1,77, sedangkan penopang 

lainnya di bawah itu dan bervariasi. Tingkat pendapatan menjadi indikator 

yang menjadi penopang dalam meningkatkan keberlanjutan saat ini. Hal ini 

tentu belum dikatakan ideal dan optimal karena kondisi yang ideal dan 
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optimal jika nilai leveraging faktor seragam mendekat atau sama dengan satu 

(memiliki nilai sama) untuk semua faktor penopang keberlanjutan. 

Untuk bida mencapai ideal dan optimal tingkat keberlanjutan ZCD 

dari persepsi ekonomi, dilakukan berbagai kebijakan dengan melakukan 

pengembangan komunitas akan menjadi lebih berkembang nantinya bila 

mana faktor di mana dalam hasil hitungan leveraging factor ini menjadi 

setara satu sama lain. Dalam kebijakan pada persepsi ekonomi pada kasus ini 

tingkat pasar akan memicu semakin besarnya pangsa pasar dan akan 

berdampak pada tingkat penjualan yang semakin meningkat Fatoki (2018:1-

12). Tingkat penjualan adalah pintu utama dalam bisnis untuk mencapai 

tingkat tingkat pendapatan yang maksimal. Banyak kebijakan yang diambil 

untuk meningkatkan tingkat penjualan seperti mengimplementasikan bauran 

pemasaran (marketing mix) yang mengoptimalkan sumberdaya terkait 

dengan product, price, place dan promotion. Dengan implementasi bauran 

pemasaran akan dicapai tingkat penjualan yang maksimal. Selanjutnya, 

karena tingkat pendapatan adalah faktor penopang utama dalam perspesi 

ekonomi, maka tingkat pasar harus menjadi kebijakan kedua yang 

berdampak langsung pada tingkat pendapatan. 

Untuk mencapai tingkat pendapatan yang maksimal tentu harus 

didukung dengan kebijakan internal yang efektif seperti kebijakan terkait 

dengan sumber daya manusia (Riach (2002). Sumber daya manusia adalah 
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sumber daya yang strategis karena akan menjadi motor penggerak dan inti 

terciptanya berbagai ide-ide yang berguna dalam bisnis. Kebijakan sumber 

daya manusia terkait kuantitatif dan kualitatif. Jumlah sumberdaya manusia 

akan dapat membantu meningkatkan produksi sesuai dengan harapan pasar 

(Rokhayati (2019:94). Kualitas sumberdaya terkait dengan kompetensi 

sumber daya yang akan mendongkrak ide-ide dan inovasi bisnis akan 

mendukung keberlanjutan bisnis. 

Dengan berbagai kebijakan tersebut, harapannya adalah penopang 

keberlanjutan semua faktor penopang akan dapat faktor pengangkat 

keberlanjutan dan akan optimal keberhasilannya. Tentu saja tidak hanya 

ZCD Garut yang berpotensi berkelanjutan UMKM-nya juga semua ZCD 

kota dan kabupaten lainnya memiliki peluang dan potensi yang sama 

berkelanjutan dan usahanya Latief (2017:32). 

Selain analisis STRESS dan nilai Kepekaan (Leveraging Factor), 

Perlu juga divalidasi dengan analisis Montecarlo untuk melihat derajat 

kestabilan hasil MDS yang sudah diperoleh dari analisis STRESS dan nilai 

Kepekaan (Leveraging Factor). Analisis Montecarlo juga digunakan untuk 

melihat konsistensi hasil tingkat keberlanjutan untuk kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan analisis Montecarlo dengan melihat delta Montecarlo diperoleh 

data bahwa hampir semua ZCD memiliki nilai delta Montecarlo di bawah 1. 

Dengan nilai paling rendah adalah ZCD Kabupaten Bandung Barat dan nilai 
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tertinggi untuk ZCD Kabupaten Bogor. Untuk ZCD lainnya nilai bervariasi 

dan moderat. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan tetap memiliki cukup 

potensi keberlanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Montecarlo perspektif 

ekonomi akan disajikan dalam grafik RAPFISH yang hampir menyatu dan 

tidak menyebar (Qualtrics.2011.2)..  
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MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) DAN 

PERSPEKTIF LINGKUNGAN 

 

 

 

 
UNTUK dapat memenhami, multidimensiaonal scalling (MDS) sebagai 

model untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat dengan melihat 

kesinambungan (sustainability) program pendayagunaan zakat. Dari tiga 

perspektif dalam multidimensional scaling yaitu perspektif sosial, perspektif 

ekonomi dan perspektif lingkungan. Di bab ini akan dijelaskan 

multidimensional scaling dalam perspektif lingkungan. 

 
A. Pembobotan Dimensi Lingkungan  

Dimensi Lingkungan terdiri dari lima Indikator, dimana pembobotan 

Indikator dan nilai Eigen dengan terlebih dahulu melakukan komparasi dari 

BAB 

IX 
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setiap Indikator. Tabel digunakan untuk mendapatkan nilai   

max.𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑛 rata-rata atau Mean yang merupakan nilai kontribusi 

setiap Indikator dalam dimensinya. Hasil dari pembobotan untuk Dimensi 

Lingkungan disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 9.1 

Pembobotan Dimensi Lingkungan 

 

Pola pembobotan tabel dimensi lingkungan dilakukan dengan pola 

komparasi pair to pair. Praktek dilakukan dengan pembandingan Indikator 

Persahabatan (contoh) diletakan disebelah kiri (Kr) dengan Indikator 

pembanding lainnya disebelah kanan (Kn). Nilai negatif hanya digunakan 

sebagai tanda apabila pembanding lebih baik makan nilai diletakan disebelah 

kanan. Nilai negatif pada sisi kanan tidak dimaknai sebagai nilai buruk, 

namun hanya sebagai nilai persepsi bahwa pembanding lebih penting. Jadi 

apabila lokasi blok hitam di lokasi nilai negatif maka dapat dimaknai nilai 
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pembanding dianggap lebih penting. Blok hitam yang tercantum di dalam 

skala adalah nilai persepsi yang diputuskan para expert. 

 

1. Penilaian Indikator (L1) Persahabatan  

Pembobotan Indikator Persahabatan (L1) terhadap Keamanan (L2) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Keamanan dinilai sedikit lebih penting dibanding dengan 

Persahabatan. Dimana keamanan didahulukan dalam memulai usaha. Nilai 

perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Persahabatan (L1) dengan 

nilai 1/2 atau 0.5 dan Keamanan (L2) dengan nilai 2.  

Pembobotan Indikator Persahabatan (L1) terhadap Pekerjaan (L3) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Pekerjaan dinilai lebih penting dengan tingkat sedang dibanding 

dengan Persahabatan. Di mana pekerjaan lebih diutamakan daripada 

persahabatan. Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa 
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Persahabatan (L1) dengan nilai 1/3 atau 0.33 dan Pekerjaan (L3) dengan nilai 

3.  

Pembobotan Indikator Persahabatan (L1) terhadap Spiritual (L4) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Spiritual dinilai lebih penting dengan tingkat sedang dibanding 

dengan Persahabatan. Di mana spiritual lebih diutamakan daripada 

persahabatan, dalam banyak pekerjaan faktor agama sering lebih 

didahulukan dalam pertimbangan penerimaan karyawan. Nilai perspektif ini 

dimasukan ke dalam tabel berupa Persahabatan (L1) dengan nilai 1/3 atau 

0.33 dan Spiritual (L4) dengan nilai 3.  

Pembobotan Indikator Persahabatan (L1) terhadap Budaya (L5) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Budaya dinilai lebih penting dengan tingkat sedang dibanding dengan 

Keamanan. Di mana budaya didahulukan walaupun ada resiko keamanan. 
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Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Keamanan (L2) dengan 

nilai 1/3 atau 0.33 dan Budaya (L5) dengan nilai 3. 

 

2. Penilaian Indikator (L3) Pekerjaan  

Pembobotan Indikator Pekerjaan (L3) terhadap Spiritual (L4) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Spiritual dinilai lebih penting dengan tingkat sedang dibanding 

dengan Pekerjaan. Di mana spiritual didahulukan dalam memilih pekerjaan. 

Nilai perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Pekerjaan (L3) dengan 

nilai 1/3 atau 0.33 dan Spiritual (L4) dengan nilai 3.  

Pembobotan Indikator Pekerjaan (L3) terhadap Budaya (L5) 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Pekerjaan dinilai sedikit lebih penting dibanding dengan Budaya. 

Dimana pekerjaan didahulukan sebagai usaha memenuhi kebutuhan. Nilai 
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perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Budaya (L5) dengan nilai 1/2 

atau 0.5 dan Pekerjaan (L3) dengan nilai 2. 

 

3.  Penilaian Indikator (L4) Spiritual  

Pembobotan Indikator Spiritual (L4) terhadap Budaya (L5) digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Spiritual dinilai lebih penting dengan tingkat sedang dibanding 

dengan Budaya. Di mana spiritual didahulukan daripada budaya. Nilai 

perspektif ini dimasukan ke dalam tabel berupa Spiritual (L4) dengan nilai 2 

dan Budaya (L5) dengan nilai ½ atau 0.5.  

Hasil pembobotan pada Tabel 4.19 kemudian diolah untuk 

mendapatkan Nilai Eigen dan Nilai Mean (rata-rata) dari kontribusi tiap 

Indikator. Pengolahan data disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: repository.unisba.ac.id ::



171 

 

Tabel 9.2 

Nilai Eigen Dimensi Lingkungan 

 

Nilai Mean sebagai nilai kontribusi setiap Indikator dapat diterima 

dan dianggap konsisten apabila dalam pengecekan Consistancy Ratio (CR) < 

0.1. Dimana CR dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana nilai Consitancy Index (CI) dicari dengan rumus sebagai berikut: 

𝐶 =( max−𝑛)/𝑛−1  

Dimana nilai   max.lingkungan= 5.3221  , dengan nilai n= 5 Maka nilai: 

   𝐶 = ( 5.3221 −5)/(5−1)  

CI = 0.0805  

Nilai IR didapatkan dari tabel Index Ratio (terlampir), dengan jumlah 

Indikator 5 didapat dalam tabel IR= . 1.1200, yang selanjutnya dipakai untuk 

menghitung CR lingkungan dengan rumus sebagai berikut:  
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𝐶𝑅 Lingkungan  =  0.0805  =  𝟎.𝟎𝟕𝟏𝟗 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠  𝑛𝑐  
                                              1.1200   

 

Hasil pengecekan Consistancy Ratio (CR) adalah 𝟎.𝟎𝟕𝟏𝟗   < 0.1, 

maka Nilai Mean dalam pembobotan Dimensi Lingkungan dapat diterima. 

 

B. Analisis STRESS Pengembangan Komunitas Zakat 

Dilihat Dari Perspektif Lingkungan 

 Hasil analisis dari nilai pengembangan komunitas zakat berdasarkan 

perspektif Lingkungan sebagai berikut: 

Tabel 9.3 

Hasil Analisis STRESS dan RSQ ZCD Lingkungan 

Stress =  0.248781204 

 

Iteration Stress Delta  

Squared Correlation (RSQ) =  0.910708964 

 

1 0.302761 9E+20 

Number of iterations =  2 

 

2 0.301865 0.000897 

Memory needed (words) =  4334 

    Return value (error if > 0)  0 

    Rotation angle (degrees) =  249.8611145 

    
 Nilai STRESS pada ZCD Lingkungan berada di bawah 25 persen 

yaitu sekitar 24.8 persen sehingga dapat dikatakan tingkat error masih 

dibawah nilai wajar. Pada nilai RSQ didapatkan nilai sebesar 91.07 persen 

sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari analisis MDS pada ZCD 

perspektif lingkungan dapat dijelaskan dengan sangat baik. 
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 Selanjutnya adalah nilai sustainability dari persepektif lingkungan, 

berdasarkan hasil analisis maka didapatkan gambaran dari tingkat 

sustainability pengembangan komunitas zakat berdasarkan persepektif 

lingkungan sebagai berikut. 

Tabel 9.4 

Nilai Keberlajutan ZCD Lingkungan 

Kab/Kota 

2D MDS  

Results 

 

& Flipped &  

Scaled 

Interpretasi 

Bandung Barat 0.05 -0.12 56.48 -3.18 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten Bekasi 0.08 -0.23 59.24 -4.93 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten Garut 0.00 -0.33 62.96 -3.77 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten Bogor -0.01 -0.22 59.98 -2.42 

Cukup Berkelanjutan 

Kabupaten Subang 0.11 -0.07 54.55 -4.15 

Cukup Berkelanjutan 

Kota Bogor 0.01 -0.05 55.18 -1.26 

Cukup Berkelanjutan 
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  Berdasarkan hasil analisis di atas seluruh ZCD memiliki nilai 

sustainability yang cukup dalam perspektif Lingkungan. Untuk memperjelas 

uraian tersebut akan digambarkan dalam gambar berikut: 

 

 

Gambar 9.1 

ZCD Lingkungan Sustainability 
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C. Leveraging Factor ZCD Lingkungan 

 Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, 

berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil sebagai berikut. 

 
Gambar 9.2 

Analisis nilai Kepekaan (Leveraging Factor) ZCD Lingkungan 

 

Berdasarkan gambar tersebut didapatkan jika faktor kebutuhan akan 

keamanan dalam hal ini adalah resiko pengembangan investasi zakat dan 

sebagainya menjadi faktor penentu dan paling berpengaruh dalam 

peningkatan keberlanjutan secara atau perspektif lingkungan. 
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D. Tingkat Keberlanjutan ZCD Berdasarkan Persepsi 

Lingkungan 

Nilai STRESS adalah derajat kemampuan menjelaskan hasil analisis 

Multidimensional Scalling (MDS). Nilai STRESS pada  ZCD Sosial berada 

di bawah 25 % yaitu sekitar 24,88 % sehingga dapat dikatakan tingkat error 

masih di bawah nilai wajar. Pada nilai RSQ didapatkan nilai sebesar 91.07 % 

sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dari analisis MDS pada ZCD 

perspektif lingkungan dapat dijelaskan dengan sangat baik. 

Berdasarkan hasil analisis nilai keberlanjutan, semua ZCD yang 

diteliti berada pada rentang kategori cukup berkelanjutan berdasarkan 

persepsi lingkungan, artinya potensi berkelanjutan bagi ZCD Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, 

Kabupaten Subang  dan Kota Bogor memiliki potensi keberlanjutan dalam 

hal pemberdayaan masyarkat berbasis dana zakat. hal ini dapat dilihat dari 

nilai yang pada umumnya di atas 25 %. Selanjutnya,  Kabupaten Bandung 

Barat memiliki nilai keberlanjutan paling rendah dengan nilai 54.55  dan 

Kabupaten Garut memiliki nilai keberlanjutan pada persepsi lingkungan 

dengan 62.96 yang menjadi factor kunci pada nilai keberlanjutan lingkungan 

adalah kebutuhan akan keamanan yang terkait pendanaan melalui zakat. 

ZCD lainnya berada pada rentang moderat dalam interval cukup 

berkelanjutan.  
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Faktor kunci yang didefinisikan sebagai penopang keberlanjutan 

ZCD persepsi lingkungan terdiri dari: 

1. Kebutuhan Budaya  

2. Kebutuhan spiritual 

3. Kebutuhan pekerjaan 

4. Kebutuhan keamanan 

5. Kebutuhan persahabatan 

Pengembangan komunitas akan menjadi lebih berkembang nantinya 

bila mana factor di mana dalam hasil hitungan leveraging factor ini menjadi 

setara satu sama lain. Dalam kebijakan pada persepsi lingkungan pada kasus 

ini kebutuhan pekerjaan dapat memicu peningkatan pengembangan 

komunitas zakat (Munizu.2010:2). Pendanaan pada UMKM sehingga 

membuat UMKM tumbuh kembang dan menciptakan lapangan pekerjaan 

jangka Panjang menjadi modal utama jika ingin mengembangkan komunitas 

zakat pada persepsi lingkungan. 

Dari 5 penopang keberlanjutan persepsi social yang menjadi faktor 

kunci pada nilai keberlanjutan lingkungan adalah kebutuhan keamanan yang 

paling besar dengan nilai 2,92, sedangkan penopang lainnya di bawah itu dan 

bervariasi. Kebutuhan keamanan menjadi indikator yang menjadi penopang 

dalam meningkatkan keberlanjutan saat ini (Purwakananta .2018:155). Hal 

ini tentu belum dikatakan ideal dan optimal karena kondisi yang ideal dan 
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optimal jika nilai Leveraging Factor seragam mendekat atau sama dengan 

satu (memiliki nilai sama) untuk semua faktor penopang keberlanjutan. 

Untuk bida mencapai ideal dan optimal tingkat keberlanjutan ZCD 

dari persepsi lingkungan, dilakukan berbagai kebijakan dengan melakukan 

pengembangan komunitas akan menjadi lebih berkembang nantinya bila 

mana faktor di mana dalam hasil hitungan leveraging factor ini menjadi 

setara satu sama lain. Dalam kebijakan pada persepsi lingkungan pada kasus 

ini, kebutuhan akan memasukkan unsur budaya pada bisnis UMKM ZCD 

dalam mewarnai kearifan lokal. ZCD yang terdiri dari 6 kota dan kabupaten 

di Jawa barat tentu memiliki budaya daerah masing-masing (Ramdani, 

Raharja, and Basar.2019,51-52). Keunikan lingkungan budaya akan 

mewarnai semua aspek bisnia termasuk unsure budaya akan menjadi 

keunggulan daerah ZCD, Sebagai contoh ZCD kabupaten bekasi yang 

menghasilkan bir pletok sebagai produk yang menjadi keunggulan daerah.  

Selain analisis STRESS dan nilai Kepekaan (Leveraging Factor), 

Perlu juga divalidasi dengan analisis Montecarlo untuk melihat derajat 

kestabilan hasil MDS yang sudah diperoleh dari analisis STRESS dan nilai 

Kepekaan (Leveraging Factor). Analisis Montecarlo juga digunakan untuk 

melihat konsistensi hasil tingkat keberlanjutan untuk kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan analisis Montecarlo dengan melihat delta Montecarlo diperoleh 

data bahwa ZCD yang memiliki nilai di bawah 1 adalah ZCD Kabupaten 
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Bekasi, kabupaten garut dan Kabupaten Subang. Namun demikian, nilai 

yang dimiliki ZCD kabupaten tersebut mendekati 1. Artinya tetap 

mempunyai tingkat keberlanjutan yang baik. ZCD yang memiliki nilai delta 

Montecarlo adalah ZCD Kabupaten bandung Barat, Kabupaten Bogor dan 

Kota Bogor. Demikian, ZCD tersebut memiliki angka di atas 1 yang 

mendekati angka 1. Artinya dengan variasi di bawah dan di atas angka 1 

degan angka yang masih mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan secara 

keseluruhan tetap memiliki cukup potensi keberlanjutan. Hal tersebut sesuai 

dengan Montecarlo perspektif sosial akan disajikan dalam grafik RAPFISH 

yang hampir menyatau dan tidak menyebar. Selanjutnya kebutuhan spiritual 

bagi pelaku UMKM ZCD, menajdi penting karena inisiasi program ZCD 

berasasl dari dana ZIS yang merupakan pilantropi ekonomi agama islam. 

Untuk itu, kebutuhan aspek spiritual bagi pelaku UMKM menjadi dasar 

mereka berbisnis dan kehidupan sosial. Bahkan aspek keuangan dan 

pembiayaan (perbankan) harus memenuhi ketentuan syariah. Ini 

menunjukkan kebutuhan spiritual sangat penting bagi pelaku UMKM dan 

bisnis bagi program ZCD. 

Kebutuhan akan pekerjaan tentu menjadi motivasi bagi pelakuk 

UMKM sebagai bagian dari asnaf zakat, supaya secara ekonomi dapat 

diangkat (target program zakat mentransformasi mustahik menjadi muzaki) 

melalui berbagai program pemberadayaan termasuk program ZCD. 
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Selanjutnya, kebutuhan keamanan tidak kalah penting karena kebutuhan 

akan keamanan ini akan menentukan keberlanjutan bisnis UMKM. 

Kebutuhan keamanan terdiri dari keamanan akan inisiasi model, skill dan 

keamanan dari aspek lainya.  

Untuk itu, setiap ZCD didampingi fasilitator yang disebut comdevor, 

salah satu tugas mendampingi program ZCD dan sebagai mediator pelaku 

UMKM ZCD dengan BAZNAS Jawa Barat yang memiliki program dan 

sebagai penditribusi z\dana zakat untuk modal. Akhirnya, kebutuhan 

persahabatan bagi pelaku UMKM ZCD harus dianggap sebagai intangible 

asset. Kebutuhan persahabatan yang dimaksud adalah mitra atau pemangku 

kepantingan (stakeholder). Dengan memiliki hubungan baik dan kemitraan 

yang kokoh dengan semua pemangku kepentingan akan menjadi modal bagi 

pelaku UMKM. 
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MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) DAN  

ANALISIS MONTECARLO 

 

 

 

 

 
SETELAH melakukan analisis dengan multidimensional scaling 

(MDS) untuk tiga perspektif yaitu perpsektif sosial, perpesktif ekonomi dan 

perspektif lingkungan, maka untuk memastikan analisis multidimensional 

scaling dan menkonfirmasi hasilnya, perlu dilakukan analisis Montecarlo. 

Analisis Montecarlo merupakan repitisi atau pengulangan algoritma. 

Pengulangan  ini dimaksudkan untuk menilai apakah hasil keluaran MDS ini 

dapat berkelanjutan atau tidak. Jika digambarkan sebagai sebuah pengungkit, 

leverage ini menentukan panjang pengungkit. Semakin panjang pengungkit 

BAB 

X 
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maka semakin mudah menaikkan nilai indeks. Sedangkan Montecarlo ini 

digambarkan seberapa kuat alat pengungkit tersebut. 

Hasil selisih antara Montecarlo dan MDS ini mencerminkan status 

keberlanjutan. Nilai selisih < 1 menunjukkan bahwa nilai status indeks 

keberlanjutan pada selang kepercayaan sesuai nilai RSQ didapatkan hasil 

yang tidak banyak mengalami perbedaan. Kecilnya indeks keberlanjutan 

antara kedua metode tersebut mengindikasikan bahwa: 

(1) kesalahan dalam pembuatan skor setiap atribut relative kecil,  

(2) ragam pemberian skor setiap atribut relative kecil,  

(3) proses analisis yang dilakukan secara berulang ulang stabil,  

(4) kesalahan pemasukan data data yang hilang dapat dihindari. 

 

A. Analisis Montecarlo Berdasarkan Perspektif Sosial 

Analisis Montecarlo berdasarkan perspektif sosial sebagai berikut: 

Tabel 10.1 

Nilai Stabilitas Keberlanjutan ZCD Sosial 

I 
Bandung 

Barat 

Kabupaten 

Bekasi 

Kabupaten

Garut 

Kabupaten 

Bogor 

Kabupaten 

Subang 

Kota 

Bogor 

1 56.65 62.63 73.01 66.61 68.83 59.97 

2 59.49 62.95 66.32 64.91 66.43 60.18 

3 56.84 62.10 66.13 66.40 69.51 61.56 

4 59.02 64.82 70.63 67.55 67.21 60.22 

5 57.27 63.70 66.43 68.45 69.44 62.15 
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I 
Bandung 

Barat 

Kabupaten 

Bekasi 

Kabupaten

Garut 

Kabupaten 

Bogor 

Kabupaten 

Subang 

Kota 

Bogor 

6 56.82 63.50 69.30 65.17 66.65 61.01 

7 57.21 63.73 66.05 66.79 68.03 62.96 

8 56.01 64.62 69.05 66.33 67.94 62.01 

9 55.50 61.93 69.46 69.71 68.35 60.92 

10 57.88 61.99 70.01 70.06 70.93 62.23 

11 58.58 61.75 68.58 72.79 71.20 61.02 

12 56.02 65.01 69.60 65.92 66.93 61.38 

13 56.94 63.81 74.28 71.48 70.46 59.74 

14 57.06 66.80 68.60 66.83 70.81 61.41 

15 56.03 64.14 72.34 69.08 69.23 58.00 

16 56.04 62.41 67.47 68.50 70.32 64.16 

17 56.95 65.39 68.42 65.91 68.03 63.74 

18 54.59 63.10 69.82 67.47 72.97 60.22 

19 54.86 65.88 71.85 68.57 70.93 62.05 

20 56.22 63.37 69.91 64.60 65.62 60.16 

21 55.82 66.13 68.40 64.84 72.09 59.64 

22 57.38 64.63 70.51 66.96 69.20 62.65 

23 57.73 62.48 74.15 67.52 70.94 60.15 

24 56.31 63.56 69.00 66.74 67.89 62.89 

25 58.86 65.41 67.48 65.79 71.36 62.27 

Rata 

rata 
56.88 63.83 69.47 67.40 69.25 61.31 

MDS 55.84 63.04 69.40 66.40 69.00 60.27 

Delta 

MC 
1.04 0.79 0.08 1.00 0.26 1.03 

Sumber: Hasil Analisis 2021 
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Selanjutnya analisis Montecarlo perspektif sosial akan disajikan 

dalam grafik RAPFISH , seperti dalam gambar berikut: 

 
Gambar 10.1 

Analisis Montecarlo ZCD Sosial 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas seluruh ZCD untuk perspektif sosial 

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang memiliki nilai 

delta Montecarlo < dari 1 sehingga perhitungan keberlanjutan sosial pada 

ZCD hanya stabil pada Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut dan Kabupaten 

Subang, Di sisi lain untuk Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat dan 
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Kabupaten Bogor dalam Jangka Panjang  memiliki nilai keberlanjutan yang 

sulit untuk dihitung dan dipertahankan, namun tetap memiliki cukup potensi 

keberlanjutan. 

 

B. Analisis Montecarlo Berdasarkan Perspektif Ekonomi 

Analisis Montecarlo berdasarkan perspektif ekonomi sebagai berikut: 

Tabel 10.2 

Nilai Stabilitas Keberlanjutan ZCD Ekonomi 

I 
Bandung 

Barat 

Kabupaten 

Bekasi 

Kabupaten

Garut 

Kabupaten

Bogor 

Kabupaten 

Subang 

Kota 

Bogor 

1 55.07 60.61 72.61 65.64 66.94 57.05 

2 52.79 60.45 64.75 61.56 60.28 61.59 

3 56.54 61.59 65.26 63.10 61.83 57.17 

4 53.22 60.91 66.17 65.78 61.81 60.37 

5 55.16 60.51 63.91 62.35 66.63 57.79 

6 56.35 63.11 70.00 65.95 61.07 59.71 

7 54.14 63.58 65.18 66.51 65.99 57.85 

8 54.06 61.11 66.37 65.40 61.86 59.41 

9 54.17 61.76 63.82 62.96 62.34 57.43 

10 54.91 60.92 71.44 65.06 62.52 61.91 

11 54.52 61.55 63.32 64.88 62.18 60.39 

12 54.16 63.00 62.59 63.22 62.63 60.31 

13 53.55 62.18 72.75 66.14 62.18 59.90 

14 52.12 61.05 65.70 68.03 62.84 58.48 

15 55.07 61.74 68.23 64.60 64.91 60.06 

16 55.44 58.38 68.49 68.06 67.51 61.80 

17 55.15 60.87 64.89 69.03 68.48 58.46 

18 55.66 61.81 71.28 69.20 62.37 60.84 

19 53.06 61.31 67.76 63.22 61.94 58.21 

20 53.99 62.19 71.49 69.64 62.34 58.04 

21 55.75 62.70 72.16 67.03 67.08 57.94 

22 54.06 63.47 65.57 64.75 65.92 58.58 

23 54.53 61.43 75.06 64.21 63.78 57.67 

24 53.30 62.24 65.39 68.72 64.76 55.62 
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I 
Bandung 

Barat 

Kabupaten 

Bekasi 

Kabupaten

Garut 

Kabupaten

Bogor 

Kabupaten 

Subang 

Kota 

Bogor 

25 54.41 59.54 66.84 64.71 66.31 59.66 

Rata 

rata 
54.45 61.52 67.64 65.59 63.86 59.05 

MDS 54.58 61.80 68.03 64.66 64.07 59.28 

Delta 

MC 
0.13 0.28 0.39 0.94 0.21 0.23 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

 

Selanjutnya analisis Montecarlo perspektif ekonomi  akan disajikan 

dalam grafik RAPFISH , seperti dalam gambar berikut: 
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Gambar 10.2 

Analisis Montecarlo ZCD Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis di atas seluruh ZCD dari berbagai kota 

memiliki nilai selisih Montecarlo < 1 sehingga dapat pengembangan 

komunitas zakat khususnya perspektif ekonomi pada seluruh kota yang 

dijadikan sampel memiliki tingkat error yang kecil dan penggunaan data 

dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangann komunitas zakat 
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nantinya khususnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi komunitas 

zakat. 

 

C. Analisis Montecarlo Berdasarkan Perspektif Lingkungan 

Analisis Montecarlo berdasarkan perspektif lingkungan sebagai berikut: 

Tabel 10.3 

Nilai Stabilitas Keberlanjutan ZCD Lingkungan 

I 
Bandung

Barat 

Kabupaten 

Bekasi 

Kabupaten

Garut 

Kabupaten

Bogor 

Kabupaten

Subang 

Kota  

Bogor 

1 57.28 57.75 66.74 60.84 56.33 53.70 

2 54.81 57.89 60.26 57.69 52.31 57.16 

3 59.21 58.72 61.67 58.66 53.18 53.30 

4 54.81 58.08 61.09 60.86 53.50 55.84 

5 57.31 58.22 60.02 58.40 56.05 54.01 

6 58.76 60.58 64.50 60.76 52.76 55.81 

7 56.01 60.66 61.03 61.54 55.96 53.95 

8 56.19 58.92 61.64 60.81 53.53 55.29 

9 55.99 59.56 59.55 58.80 52.98 53.78 

10 57.25 58.75 65.13 60.89 53.90 57.20 

11 56.35 58.97 59.27 59.76 53.31 55.62 

12 56.03 60.62 58.43 58.69 53.65 55.83 

13 55.21 59.65 66.76 61.36 53.47 55.72 

14 53.64 58.69 60.86 62.10 53.72 54.54 

15 57.18 59.70 62.44 60.01 54.70 55.68 

16 57.39 56.30 63.21 62.79 56.50 56.47 

17 57.38 58.28 61.07 63.14 56.85 54.67 

18 57.71 59.65 65.91 63.20 53.76 56.37 

19 54.74 58.63 63.14 58.60 53.45 54.36 

20 55.64 59.48 65.59 63.75 53.69 54.33 

21 57.92 60.01 66.15 61.76 55.80 54.08 

22 56.32 60.99 60.92 60.16 55.85 54.94 

23 56.28 58.67 69.10 59.59 54.43 53.81 

24 55.18 59.56 60.36 63.68 54.86 52.47 

25 56.22 57.15 61.81 59.81 55.48 55.39 
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I 
Bandung

Barat 

Kabupaten 

Bekasi 

Kabupaten

Garut 

Kabupaten

Bogor 

Kabupaten

Subang 

Kota  

Bogor 

Rata 

rata 
56.43 59.02 62.66 60.71 54.40 54.97 

MDS 56.48 59.24 62.96 59.98 54.55 55.18 

Delta 

MC 
0.05 0.22 0.29 0.73 0.15 0.21 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

 

Selanjutnya analisis Montecarlo perspektif lingkungan akan disajikan 

dalam grafik RAPFISH , seperti dalam gambar berikut: 

 
Gambar 10.3 

Analisis Montecarlo ZCD Lingkungan 
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Berdasarkan hasil analisis di atas seluruh ZCD dari berbagai kota 

memiliki nilai selisih Montecarlo < 1 sehingga dapat pengembangan 

komunitas zakat pada seluruh kota yang dijadikan sampel memiliki tingkat 

error yang kecil dan penggunaan data dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengembangan komunitas zakat nantinya khususnya yang terkait dengan 

pengembangan lingkungan komunitas zakat. 
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GLOSARI 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas (Accountability), sebagai kebutuhan yang memberikan 

pelaporan suatu aktivitas organisasi.  

 

Amilin adalah semua orang yang diangkat oleh imam (kepala Negara) atau 

pembentuknya, dalam perlengkapan administrasi urusan zakat dalam 

pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, 

pendayagunaan dan sebagainya. 

 

Analisis Montecarlo digunakan untuk melihat konsistensi hasil tingkat 

keberlanjutan untuk kurun waktu tertentu (masa penelitian) 

 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan 

zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkat wilayah 

pemerintahan Negara. 

 

Dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik secara positif 

maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan 

asumsi yang telah ditetapkan. 

 

Dewan Syariah adalah lembaga yang secara struktural mengawasi seluruh 

kegiatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan berada di atas 

pimpinan OPZ, yang melegalisasi dan mengesahkan setiap program 

OPZ, termasuk menghentikannya jika terjadi penyimpangan.  

 

Efektivitas, terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan 

antara output dengan tujuan. 

 

Efisiensi, terkait dengan input dan output, yang berupa barang atau 

pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan 

untuk menghasilkan output tersebut. 
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Fakir Miskin adalah mustahik yang mempunyai salah satu atau dua ciri 

yaitu kelemahan dalam bidang fisik dan harta benda lainnya. 

 

Good Zakat Governance, suatu sistem yang dipergunakan untuk 

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan zakat. 

 

Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

 

Hubungan Keagenan, sebagai sutu kontrak yang satu atau beberapa orang 

(principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan 

sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil 

keputusan kepada agen tersebut. 

 

Ibnu Sabil, diartikan sebagai orang yang mau bepergian dan orang yang di 

tengah perjalanan. 

 

Indikator Sosial. fungsi pendampingan dalam community development 

adalah tentang mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya, 

menunjukan adanya peluang masyarakat setempat dan menstimulasi 

kegiatan ekonomi ketenagakerjaan yang berkelanjutan. 

 

Indiktor Ekonomi. bahwa tujuan kehadiran dari lembaga sosial adalah 

memberikan layanan (service), pendampingan (advocacy) yang 

didasarkan pada sistem kemandirian (self reliance), Kehadiran 

organisasi sosial (non-profit organization) di tengah masyarakat lebih 

dominan ditujukan untuk mengakselerasi perubahan di masyarakat 

kearah pertumbuhan yang lebih baik 

 

Indiktor lingkungan. bahwa usaha mikro kecil akan tumbuh jika 

lingkungan aturan atau kebijakannya mendukung, lingkungan 

kebijakan makro stabil dan dapat diprediksi, informasi yang dapat 

dipercaya dan mudah diakses, dan adanya lingkungan sosial yang 

mendorong dan menghargai keberhasilan usaha tersebut 

 

Jabar Sehat adalah Memberikan Layanan kesehatan dasar dan Edukasi 

Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, peningkatan  kebutuhan 

gizi masyarakat  tidak mampu dan mengupayakan berdirinya Rumah 

sehat 
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Jabar Cerdas adalah program yang membantu  menopang pendidikan dasar 

menengah  dan  tinggi  bagi masyarakat yang  tidak  mampu  dan  

mengupayakan  pendirian  Lembaga Pendidikan Keterampilan usaha 

 

Jabar Mandiri adalah program mendorong tumbuhnya wirausahawan baru 

melalui pengembangan komunitas usaha supermikro dan 

pembentukan pra-koperasi syari‟ah 

 

Jabar Taqwa adalah program mengokohkan Peran Lembaga dalam 

mendukung dakwah, syi‟ar Islam dan  membentengi aqidah Ummat 

dari upaya Pemurtadan 

 

Jabar Peduli adalah program yang mewujudkan Kampung Emas berdaya 

melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi 

local dan penanganan bencana kemanusiaan. 

 

Keadilan (Fairness), jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, 

termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan asing serta 

perlakuan yang setara terhadap semua investor. 

 

 

Keberlanjutan (sustainability), prinsip Berkelanjutan adalah prinsip dasar 

pengembangan masyarakat yang tidak mudah untuk dicapai 

 

Kebijakan pemimpin/organisasi  adalah abtraksi atau generalisasi perilaku 

organisasi pada tingkat struktur organisasi tertentu. Kebijakan ini 

dikeluarkan oleh orang yang memiliki kedudukan yang bisa 

mempengaruhi kegiatan di organisasi. Kebijakan organisasi, karena 

itu, pada kenyataanya adalah kebijakan orang. 

 

Kepentingan Publik adalah Setiap Amil Zakat berkewajiban untuk 

senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, 

menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas 

profesionalisme. 

 

Keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung bisa dicapai 

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. 

 

Kesamaan dan keadilan sosial (equity and social justice), prinsip ini 

bertumpu pada kesetaraan dan keadilan social 
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Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang 

sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh 

masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan 

koordinator. 

 

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) adalah institusi pengelolaan 

zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan 

dikelola oleh masyarakat sendiri pada tingkat nasional 

 

Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) addalah institusi pengelolaan 

zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan 

dikelola oleh masyarakat sendiri pada tingkat daerah 

provinsi/kota/kabupaten 

 

Manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan.  

 

Metode penilaian cepat multi disiplin (multidisciplinary rapid appraisal) 

dengan metode RAPFISH menggunakan analisis MDS merupakan 

teknik penilaian cepat yang memungkinkan untuk penilaian multi 

disiplin. Dengan tahapan dan prinsip (1) merupakan metode penilaian 

cepat terhadap status keberlanjutan suatu obyek berdasarkan sejumlah 

atribut; (2) atribut-atribut dapat diredefinisi atau diganti sesuai 

informasi yang tersedia [10]; (3) merupakan metode pengambilan 

keputusan multi kriteria berdasarkan skala MDS; dan (4) 

menggunakan metode ordinasi untuk menentukan status 

keberlanjutan 

 

Multidimensional scaling (MDS) adalah analisis statistik multivariate yang 

digunakan sebagai variabel untuk menentukan posisi objek 

berdasarkan kesamaan/ketidaksamaan. 

 

Netralitas dan obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai 

atas jasa yang diberikan amil. Prinsip netralitas dan obyektivitas 

mengharuskan amil bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak 

berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau 

berada di bawah pengaruh pihak lain 

 

Nilai Sosial Ekonomi Pemanfaatan Zakat adalah nilai kebermanfaatan 

zakat terutama nilai yang harus dicapai dari penyaluran dan 

pendayagunaan dana zakat bagi mustahik. 
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Nilai STRESS adalah derajat kemampuan menjelaskan hasil analisis 

Multidimensional Scalling (MDS) 

 

Organisasi Nirlaba (not-for-profit organization), yaitu suatu institusi yang 

dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba. 

 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), sebagai lembaga yang mengelola dana 

zakat, infak, shadaqah dan wakaf. OPZ memiliki karakteristik seperti 

organisasi nirlaba, terkait dengan aturan dan prinsip syariah Islam, 

karena dana yang menjadi sumber utama OPZ telah ada aturannya 

dalam Al-Quran dan Al-Hadits. 

 

Partisipasi (participation), merupakan prinsip dasar pengembangan 

masyarakat komunitas mereka sendiri, dengan cara yang mereka 

inginkan dengan tetap menghormati pengetahuan dan bakat local 

 

Participatory Prospective Analysis (PPA) yang secara umum dan kualitatif 

menggambarkan hubungan satu variabel dan variabel lain sehingga 

dapat diketahui variabel mana yang lebih baik untuk dilakukan 

sehingga tidak mengganggu keseimbangan variabel lain tetapi 

langsung berpengaruh terhadap peningkatan index. 

 

Pengentasan Kemiskinan, upaya yang dilakukan baik perorangan maupun 

lembaga untuk memberi solusi pengenasan pada kemiskinan 

 

Peran Intermediasi Zakat adalah peran pengelola zakat yang terdiri dari 

penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat 

 

Peran penghimpunan dana ZIS adalah peran yang bertugas untuk 

mengoptimalisasi penghimpunan dana zakat dari muzaki 

 

Peran penyaluran dana ZIS yaitu pendistribusian Zakat (bersifat 

konsumsi) dan pendayagunaan zakat (bersifat produktif dan 

pemberdayaan) 

 

PERBAZNAS adalah Dasar hukum yang dikeluarkan oleh Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) 

 

Pertanggungjawaban (Resposibility), kesesuaian dalam pengelolaan 

organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip organisasi yang sehat. 
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Reliabilitas Informasi, suatu kualitas informasi baik informasi keuangan 

maupun informasi nonkeuangan yang menjamin bahwa informasi 

tersebut bebas dari kesalahan dan bias serta bersifat representtaional 

faithfulness 

 

Program Zakat Community Development merupakan program zakat yang 

terintegrasi semua bidang zakat dan asnaf untuk membangun dan 

mentransformasi dari mustahik menjadi muzaki berbasisi masyarakat 

(desa) atau menjadikan masyarakat mandiri dalam berbagai aspek. 

 

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasanya disebut 

dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan 

tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, serta harus dikeluarkan 

zakatnya. 

 

Sabilillah adalah semua kemaslahatan syari’iyah, secara umum mencakup 

urusan agama dan negara. Sabilillah meliputi tiga pandangan yaitu: 

(1) perang pertahanan dan keamanan; (2) kepentingan keagamaan; 

dan (3) kemaslahatan umum. 

 

Sustaitnable Development Goals (SDGs) adalah: pembangunan yang 

menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 

masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin 

keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga 

peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya 

 

Sustainable development triangle (segitiga pembangunan 

Berkelanjutan) yang memiliki elemen dan tautan utama (sudut, sisi 

dan tengah). Dimana untuk tujuan pengentasan kemiskinan secara 

dimensi ekonomi pada pembahasan pertumbuhan (growth), secara 

sosial dapat dimaknai sebagai pemberdayaan (empowerment) dan 

secara lingkungan sebagai ketahanan (resilience) atau 

keanekaragaman hayati (biodiversity) 

 

Teori Keagenan (Agency Theory), bahwa manajemen tidak dapat dipercaya 

untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada 

umumnya dan kepentingan shareholders pada khususnya. 

 

Triple bottom line of sustainability, yaitu melalui 3 dimensi : (1) Social  

(2) Economy dan (3) environmental 

 

:: repository.unisba.ac.id ::



206 

 

Tujuan dasar pendayagunaan zakat (maqoshid syariah zakat) adalah 

penyaluran yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan 

kesejahteraan mustahik 

 

Zakat, dari istilah fiqh berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Yang merupakan 

salah satu rukun Islam, seorang akan dianggap paripurna sebagai 

umat Islam jika ia telah melaksanakan kelima rukun Islam tersebut. 
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