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untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
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melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
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ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro syari’ah terbilang mengalami perkembangan
paling menonjol selama lima belas tahun terakhir, jika dibandingkan dengan
berbagai lembaga keuangan syari’ah lainnya. Lembaga keuangan tersebut lebih
dikenal masyarakat dengan sebutan baitul maal wat tamwil (BMT).
Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan
dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar
mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan
menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan
kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat
manfaat darinya.
Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”.
Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran,
pengkapasitasan, dan pendayaan. Dalam tahap penyadaran, target sasaran yaitu
masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk
menjadi berada.
Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada
orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan
potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta
menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan
merasa cukup. Dalam pemandirian masyarkat miskin diajak untuk
mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan
dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke
depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik.
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akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada
junjungan kita nabi muhammad saw yang selalu kita rindukan syafaatnya di hari
kiamat kelak amiin.
Tugas akhir ini yang berjudul

“PERAN ZIS BMT MARHAMAH

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHU’AFA” disusun untuk memenuhi
tugas

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya (A.md)

diploma 3 (D3) dalam bidang ilmu perbankan syari’ah, fakultas syari’ah, iain
walisongo semarang.
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pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan
banyak terima kasih kami kepada :
1. Bapak prof. DR. Muhibbin, M.Ag., selaku rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H.Imam Yahya, M.Ag., selaku dekan fakultas syari’ah IAIN
Walisongo Semarang
3. Bapak Drs. Wahab Zaenuri, M.M. Seaku Ka. Prodi D3 Perbankan Syari’ah
IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Heni Yuningrum selaku sekretaris D3 Perbankan Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang.
5. Bapak Drs.Saekhu, MH. Selaku pembimbing penulisan tugas akhir dan
magang (PKL) penulis di BMT Marhamah Wonosobo.

viii

6. Seluruh Karyawan KJKS BMT Marhamah pak kus, pak khanif, pak basuki,
pak hary,pak yoga, Pak narko, bu atun, bu sri, yang telah mengajari dan
membantu pengoperasional dengan sabar.
7. Kepada keluarga besar fakultas syari‟ah dan keluarga besar Program DIIIIAIN
Walisongo Semarang dan seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan
membimbing hingga terciptanya karya tugas akhir ini.

Semarang, Mei 2013
Penulis

Aynun Nisa’

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

iii

HALAMAN MOTTO ..................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

v

HALAMAN DEKLARASI ..........................................................................

vi

ABSTRAK .................................................................................................. vii
KATA PENGANTAR ................................................................................ viii
DAFTAR ISI ...............................................................................................

x

BAB I PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang ........................................................................

1

1.2

Perumusan Masalah .................................................................

3

1.3

Tujuan dan Manfaat .................................................................

3

1.4

Metode Penelitian ....................................................................

3

1.5

Kerangka Pemikiran ................................................................

4

1.6

Metode Penelitian ....................................................................

5

1.7

Sistematika Penulisan ..............................................................

6

BAB II GAMBARAN UMUM BAITUL MAL WAT-TAMWIL MARHAMAH
2.1 Profil Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Baitul Mal Wat-Tamwil
Marhamah .................................................................................

8

A. Sejarah dan Perkembangan KSPS BMT Marhamah ...............

8

B. Data Organisasi Perusahaan .................................................. 10
C. Struktur Organisasi BMT Marhamah ..................................... 14
D. Produk-produk BMT Marhamah ........................................... 22

x

BAB III PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat .................................. 27
3.2 Tujuan Disyariatkannya Zakat .................................................... 31
3.3 Program Kerja Zis BMT Marhamah ........................................... 33
3.4 Pelaksanaan Pembagian Zakat Di Zis BMT Marhamah............... 35
3.5 Analisis ..................................................................................... 39

BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ............................................................................... 44
4.2 Saran dan Rekomendasi .............................................................. 45
4.3 Penutup ..................................................................................... 46
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

xi

