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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus 

Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompet Dhuafa Jawa Timur)” 

adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan tentang bagaimana pemberdayaan dana zakat Dompet Dhuafa Jawa 

Timur dan apa yang menjadi dasar pemikirannya serta bagaimana pendampingan 

yang dilakukan Dompet Dhuafa Jawa Timur dalam merealisasikan program 

pemberdayaan? 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggunakan atau 

melukiskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

hubungan antar fenomena yang diteliti. Deskripsi di sini dimaksudkan untuk 

menggambarkan secara jelas mengenai objek penelitian secara komperhensif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi landasan pemikiran 

dalam program pemberdayaan Dompet Dhuafa Jawa Timur  adalah untuk 

mengantisipasi terjadinya salah sasaran dalam penyaluran dana zakat. Selain itu, 

pemberdayaan dianggap lebih objektif dalam pembentukan masyarakat yang 

mandiri, yang kemudian dari wajib menerima dana zakat akan berubah menjadi 

orang yang wajib zakat. Sedangkan program pemberdayaan di Dompet Dhuafa 

Jawa Timur secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

pemberdayaan bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang rileif, dan kesehatan. 

Pada keempat pemberdayaan ini Dompet Dhuafa Jawa Timur memberikan 

bantuan pada para mustahik sesuai dengan kebutuhan mendasar yang sangat 

diperlukan.  

Karena semua program pemberdayaan yang ada di Dompet Dhuafa Jawa 

Timur berbasis pendampingan, maka pendampingan yang dilakukan adalah 

dengan dua cara; pertama, melalui kerjasama dengan komunitas setempat dan 

kedua, dengan melalui rekrutmen. Rekrutmen diterapkan melalui proses seleksi, 

seperti psikotes, tes skill dan kesehatan. Setelah itu diberikan pembekalan yang 

cukup tentang proses pendampingan dan materi yang berkaitan dengan  program 

pemberdayaan yang akan direalisasikan. 

 Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberi saran kepada para 

civitas Dompet Dhuafa Jawa Timur untuk medistribusikan dana zakat secara 

merata pada setiap wilayah di Jawa Timur. selain itu, untuk lebih meningkatkan 

inovasi pemberdayaan kepada bidang-bidang yang produktif lainnya semisal 

pemberdayaan masyarakat pesisir. 


