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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... dan janganlah ia 



 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika 

kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 

pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah:282)
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul skripsi ini, 

maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah 

utama. Proposal ini berjudul: KAS MASJID Al-HUDA SUKARAME DALAM 

PEMBERDAYAAN  KEGIATAN  DAKWAH. 

Kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan atau lembaga dan 

siap digunakan dalam transaksi perusahaan,setiap saat diinginkan.
2
 Kas masjid Al-

Huda adalah modal/dana yang dimiliki kas masjid dalam melakukan kegiatan yang 

ada di masjid dari tahun 2013-2016. 

Masjid Al-Huda Sukarame adalah tempat aktivitas ibadah umat islam yang 

terletak di  Jl. H. Endro Suratmin No. 28 Sukarame Kota Bandar Lampung. 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang 

menjadi kata “berdaya”artinya memiliki atau mempunyai daya.Daya artinya 

kekuatan,sedangkan pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau 

mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.
3
 

Dakwah adalah berasal dari kata fi’il madhi yang berubah mazdar yang 

berati menujukan suatu pekerjaan kata tersebut yaitu da’a-yad’u yang artinya 

                                                             
2 Rudiantono,Pengantar Akuntansi,(jakarta:Erlangga 2012) h.188 
3
 Pengertian Pemberdayaan”(online) tersedia di:www.pengertian pemberdayaan.com(27 

maret 2017) 



 

mengajak, menyeru, memanggil kemudian menjadi kata da’wah adalah tabligh.
4
 

dakwah menurut penulis adalah suatu ajakan  kepada orang lain untuk memahami, 

meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran islam agar memperoleh kebahagian baik 

didunia maupun di akhirat. Sedangkan Kegiatan dakwah semua kegiatan yang 

difokuskan dimasjid seperti pengajian, TPA dan kegiatan PHBI. 

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat disimpulkan bahwa modal yang 

dimiliki oleh masjid Al-Huda sukarame itu digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

dakwah seperti pengajian, majelis taklim, PHBI, dan TPA.  

B. Alasan memilih judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul Skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebuah lembaga organisasi yang sehat terlihat dari sebuah arus kas. Dengan 

demikian pengelolaan masjid yang baik akan turut menentukan pemberdayaan 

kegiatan dakwah di Masjid Al-Huda Sukarame. Masjid AL-Huda kasnya 

dalam pelaporan sangat transparansi dan akuntabilitas. 

2. Selain alasan tersebut,alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah 

karena masjid Al-Huda kasnya dalam pelaporan sangat transparansi dan 

akuntabilitas.adanya transparansi dalam anggaran dana yang akan diteliti oleh 

penulis. 

 

                                                             
4
 M. Bahri Ghazali, Dakwah Komunikatif, (Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya 1997)  h, 5. 



 

3. Banyaknya literatur yang membahas tentang kas serta adanya waktu penulis 

dalam melakukan sumber data lapangan yang mudah didpat karena wilayah 

yang diteliti masih diarea bandar lampung dan lembaga yang diteiti bersedia 

memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

C. Latar Belakang Masalah 

Masjid sudah seharusnya didaya gunakan sebagai tempat pembinaan umat 

Islam didirikan atas dasar takwa dan berfungsi mensucikan masyarakat Islam yang 

dibina didalamnya dalam arti yang luas, ini berarti masjid sebagai tempat peribadatan 

ritual hanyalah salah satu dari fungsi masjid,namun kenyataannya bahwa masjid-

masid diberbagai tempat baru berfungsi sebagai tempat peribadatan semata.Dalam 

kaitan ini perlu direnungkan peringatan Rasulullah SAW tentang keberadaan sebuah 

masjid: 

Sekitar 15 Abad yang silam,Rasulullah SAW memperingatkan akan datang 

suatu zaman yang didalamnya Al-Quran tinggal tulisannya dan Islam tinggal 

namanya saja;mereka menamakan diri dengan Islam tapi tingkah lakunya dan 

keadaannya sanagt jauh dengan Islam itu sendiri.Masjid-masjid mereka 

makmur tetapi kosong dengan petunjuk tuhan;para ulama’mereka justru 

menjadi sejahat-jahat makhluk dimuka bumi;karena merekalah timbul-timbul 

fitnah dan kepada mereka pula kembalinya fitnah itu.
5
 

 

Peringatan Rasulullah SAW menunjukan pentingnya mengelola masjid di 

dalam melakukan kegiatan memakmurkan masjid.Masjid yang didirikan atas untuk 

kegiatan kemasyarakatan sosial.Selain itu pula masjid merupakan tonggak pertama 

perjuangan islam. “sehingga tatkala Rasulullah SAW hijrah ke madinah,sebelum 

                                                             
5
 Departemen Agaman RI,Materi{Bahan-Bahan}Imam Dan Transmigrasi.Dierjen Bimas 

Islam Dan Urusan Haji,(Jakarta)hal.95 



 

memikirkan sesuatu lebih dahulu beliau mendirikan masjid yang dikenal dengan 

masjid Quba”. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya 

masjid adalah sebagai sebuah media/tempat untuk melaksanakan kegiatan bagi 

seluruh umat islam,baik dalam bidang ibadah,pendidikan maupun social 

kemasyarakatan.  

Dewasa ini umat Islam seakan berlomba-lomba untuk memakmurkan 

masjid,kegiatan-kegiatan bukan saja pada bidang ibadah akan tetapi merambah 

dibidang kependidikan,social kemasyarakatan serta yang paling amat lekat yaitu 

cenderungnya mahasiswa untuk memakmurkan masjid ,dan juga para pengurus 

melakukan serangkaian kegiatan keislaman dan mengatur kas masjid untuk 

pemberdayaan kegiatan dakwah. 

Masjid didirikan atas kehendak umat muslim serta sesuai dengan kebutuhan 

yang ada,tetapi masjid didirikan agar dapat ditempati untuk sebagai ibadah,di dalam 

masjid harus adanya sebuah kas yang baik,salah satunya dalam kas merupakan suatu 

alat pembayaran yang  dana nya siap di pergunakan kapan saja jika dibutuhkan .kas 

juga harus tertata dengan baik agar setiap pemasuakn dan pengeluaran bisa terperinci 

dengan baik. 

Terlihat dari pengelolaan Kas di masjid Al-Huda Sukarame dikategorikan 

baik, terlihat dari semua kegiatan yang sudah terjadwal dan semua kegiatan yang ada 



 

berjalan dengan baik teratur, majlis taklim terselenggara dengan maksimal.
6
 Maka 

dari itu penulis membuat tentang Kas Masjid Al-Huda Sukarame dalam 

Pemberdayaan kegiatan dakwah didalam pemasukan dan pendistribusian keuangan 

pada kegiatan masjid. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan hal-hal 

sebagai berikut: “Bagaimana kas Masjid Al-Huda Sukarame dalam pemberdayaan 

kegiatan dakwah ?” 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis 

mempunyai tujuan penelitian sebagi berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Kas Masjid Al-Huda Sukarame dalam 

pemberdayaan kegiatan dakwah. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Kas Masjid Al-Huda 

Sukarame. 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis karya ini dapat berguna sebagai salah satu literatur dan 

pengetahuan guna memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah 

khasanah keilmuan bagi mahasiswa tentang Kas Masjid Al-Huda Sukarame 

Dalam Pemberdayaan Kegiatan Dakwah. 

                                                             
6
 Wawancara/Prasurvei,H.Agus Sekertaris Masjid Alhuda Sukarame Bandar Lampung,Tgl 6 

Oktober 2016 



 

2. Secara praktis karya ini dapat dijadikan  persembahan untuk almamater UIN 

Raden Intan Lampung khususnya,dan umumnya untuk Masjid Al-Huda 

Sukarame. 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Penelitian 

adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
7
 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian 

lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
8
 Menurut 

Hadari Nawawi penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitian 

yang dilakukan oleh masyarakat tertentu,baik lembaga-lembaga dan organisasi-

organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga-lembaga pemerintahan.
9
  

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan Kas Masjid 

al-Huda dalam pemberdayaan kegiatan dakwah. 

 

                                                             
7
 Cholid Norobuko Dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 1997), h. 1. 

8 Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial,(Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32 
9
 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial, (yogyakarta : gajah mada university press, 

2003), Cet ke-10, h, 31. 



 

b. Sifat Penelitian 

Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif (descriptive research) ialah 

penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.
10

 Dalam 

penelitian ini penulis menggambarkan data yang sesuai dengan apa adanya dari 

fakta yang sebenarnya guna mendapatkan kejelasan tentang apa yang menjadi 

masalah yang diteliti. 

2. Populasi dan Sampel 

Popolasi  adalah Keseluruhan subjek penelitian.
11

 Populasi merupakan 

keseluruhan objek atau individu yang merupakan sasaran penelitian. Populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota yang lengkap dan jelas serta dapat dipelajari sifat-sifatnya.
12

 

Populasi disebut juga univers, tidak lain dari pada daerah generalisasi yang 

diwakili oleh sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan pengurus masjid Al-Huda Sukarame Bandar Lampung yang 

berjumlah 72 sesuai dengan surat keputusan nomor: 03/BKM/SKR/IV/2016, 

tentang susunan pengurus masjid Al-Huda Sukarame. 

                                                             
10

 Ibid.h.63 
11

 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta: Rineka Cipta 

1998 ), h. 115 
12

 Sudjana, Metode Statistic, (Bandung: Transito 1992) h.6 



 

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan 

objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. 

Untuk itu diperlukan teknik sampling (cara yang digunakan untuk mengambil 

sampel).
13

 Sedangkan sampilng adalah suatu cara yang berkaitan dengan 

pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. 

Dalam teknik penarikan sampel penulis menggunakan teknik snowball sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. 

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi 

karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat 

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu 

seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.
14

Setelah penulis melakukan 

penelitian dimasjid Al-Huda Sukarame, maka dari populasi yang ada penulis 

mengambil 4 orang untuk dijadikan sampel. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dapat digunakan untuk penelitian, mengumpulkan data-data atau informasi dalam 

suatu penelitian.Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan 

data yaitu: 

a. Metode Interview (wawancara) 

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada 

masalah tertentu.Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari 

dua orang atau saling berhadapan secara fisik (langsung).Oleh karena itu 

kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara.responden,pertanyaan 

dan situasi wawancara.
15

 

Menurut buku masri singaribun wawancara merupakan suatu proses 

interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh 

beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-

faktor tersebut adalah : pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang 

dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis interview (wawancara) bebas 

terpimpin yaitu pewawancara bebas bertanya apa saja dan harus mengggunakan 

acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperlukan sesuai 
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dengan harapan. Interview bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan 

membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas menanyakan 

apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang 

diberikan responden.
16

 

Pedoman interview hanya berfungsi sebagai pengendalian agar jangan 

sampai proses wawancara kehilangan arah dalam interview. Metode ini adalah 

metode pokok yang penulis gunakan dalam penelitian ini.Wawancara yang 

dilakukan berupa wawancara perorangan. Hal ini dimaksudkan agar data yang 

dibutuhkan lebih intensif. 

 Selain itu wawancara juga dilakukan dengan menggunakan media 

berupa telephon dan internet karena alasan kesibukan sebyek yang 

diwawancarai dan untuk keefektif-efasienan waktu, khususnya untuk 

mepertanyakan materi tambahan yang belum sempat digali dan untuk 

konfirmasi. 

Adapun data yang penulis butuhkan adalah tentang kas masjid dalam 

pemberdayaan kegiatan dakwah.  

b. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadapan gejala-gejala yng diteliti.
17

 Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra, jadi tidak hanya dengan 
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pengematan menggunakan mata,mendengar,mencium,mengecap,dan meraba 

termasuk salah satu bentuk dari observasi.Instrumen yang digunakan dalam 

observasi adalah paduan pengamatan dan lembaran.
18

 

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung.
19

 Dalam hal ini peneliti 

dengan berpedoman kepada desain penelitian perlu mengunjungi lokasi 

penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada 

dilapangan. Penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu 

observasi yang tidak turut ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung 

dalam kegiatan pengamatan dilapangan.
20

 Adapun  aspek yang akan di 

observasi ialah tentang kas Masjid Al-Huda dalam pelaksanaan kegiatan 

dakwah. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, 

agenda, dan sebagainya
21

. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejarah 

Masjid Al-Huda Sukarame Bandar Bandar Lampung, struktur kepengurusan, 

kas yang ada di masjid Al-Huda, dan data-data yang berkenaan dengan 
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pelaksanaan pemberdayaan kegiatan dakwah yang dilaksanakan di Masjid Al-

Huda Sukarame Bandar Lampung. 

4. Metode analisis Data 

Teknik analisa yang digunakan ialah kualitatif yaitu, data yang memberikan 

gambaran mengenai keadaan tertentu atau dengan kata lain data yang dikumpulkan 

ini bersifat statement, pendapat, kasus-kasus, pandangan yang bersifat monografi, 

perwujudan, jumlahnya sedikit dan yang dinilai adalah mutu data tersebut.
22

 Setelah 

penganalisaan dilakukan maka langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan, 

penulis mengambil kesimpulan dengan cara berfikir induktif, yaitu mengambil 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan secara 

umum.
23

 

Analisis Kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang 

dikumpulkan dalam macam aneka (observasi,wawancara, intisari dokumen, foto 

kegiatan) yang diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, penyuntingan, 

atau alih tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang bisanya 

disusun kedalam teks yang diperluas dan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu, redukasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.
24

 

Adapun tekhnik yang digunakan dalam analisis kualitatif adalah tekhnik 

komparatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang 
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satu dengan data  yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variabel yang 

lainnya untuk mendatkan kesamaan suatu metode yang digunakan untuk 

membandingkan antara data lapangan dengan teori dari kepustakaan yang kemudian 

diambil kesimpulan.
25

 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan suatu telaah 

kepustakaan, penulis menemukan skipsi yang memiliki kemiripan judul yang akan 

penulis teliti, judul skripsi tersebut antara lain ; 

1. Pada tahun 2007, Lisa Evitarsi, fakultas dakwah dan ilmu komunikasi IAIN 

Raden Intan Lampung, NPM 0241030010, dengan judul “Optimalisasi 

Fungsi Masjid Dalam Pembinaan Umat Ditinjau Dari Manajemen Dakwah”. 

Berisi tentang suatu proses atau usaha mengoptimalkan fungsi masjid yang 

dilakukan oleh seseorang ketua,   masjid Al-mujahidin Central Humas Jaya 

Besar Lampung Tengah melalui berbagai aktivitas yang bermanfaat, yang  

sesuai dengan yang akan dilaksanakan. 

2. Pada tahun 2008, Meladi Atustama, fakultas dakwah dan ilmu komunikasi 

IAIN Raden Intan Lampung, NPM 0341010006, dengan judul “Upaya 

Takmir Masjid Jami’baitul Hidayah Dalam Mensyiarkan Untuk 

Memakmurkan Masjid Dikelurahan Gunung Terang Tanjung Karang Barat 

Bandar Lampung”. Berisi tentang usaha pengurus Jami’baitul Hidayah 
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 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Desentrasi, 

(Bandung) h.4 



 

dalam rangka menyebarkan ajaran Islam, sehingga terciptanya masyarakat 

yang Islamiyah. 

3. Pada Tahun 2016,Muhamad Triyogo Hifdzul Furqon Ashidiqi, fakultas 

dakwah dan ilmu komunikasi IAIN Raden intan Lampung, NPM 

1241030003 dengan Judul: “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Dakwah” sedangkan hasil penelitian saudara 

Muhamad Triyogo Hifdzul Furqon Ashidiqi lakukan adalah perbedaannya 

membahas tentnag lebih focus pada implementasi fungsi manajemen 

pelaksanaan kegiatan dakwah dan yang diteliti diluar kota Bandar lampung 

yaitu cilegon banten yang menjadi tempat study di kantor,sedangkan 

penelitian yang saya lakukan lebih focus kepada kas masjid al-huda 

sukarame dalam pemberdayaan kegiatan dakwah dan lembaga yang saya 

teliti adalah lembaga masjid bukan lembaga kantor kementrian agama. 

  



 

 

BAB II 

KAS DAN KEGIATAN DAKWAH 

A. Kas 

1. Pengertian Kas 

Kas adalah modal kerja yang sangat likuid. Semakin besar jumlah kas yang 

ada dalam suatu perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti 

bahwa perusaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi 

kewajiban finansialnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha 

untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, Karena semakin besar 

kas berarti semakin besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba 

yang akan diperoleh. Sebaliknya jika perusahaan hanya akan mengejar 

keuntungan saja tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain maka semua kas akan 

dalam keadaan bekerja. Jika hal itu terjadi artinya perusahaan akan berada 

diposisi likuid apabila suatu saat ad penagihan hutang yang jatuh tempo tapi 

perusahaan tidak mampu membayar karena tidak ada persediaan kas baik di bank 

maupun di perusahaan. 

Pengertian kas menurut buku Akuntansi Indonesia dalam buku satu 

Standar Akuntansi keuangan adalah  “ kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) 

dan rekening giro, setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifat nya 

sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas 



 

dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang 

signifikan”.
26

 

Kas (cash) merupakan alat pertukaran yang dimiliki oleh perusahaan 

dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan, setiap saat diinginkan. Dalam 

laporan posisi keuangan, kas merupakan aset yang paling lancar, dalam arti yang 

paling sering berubah.Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar perusahaan 

kas selalu akan terpengaruh.
27

 

Pos yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah 

alat pertukaran yang dapat dapat diterima untuk pelunasan utang, yang dapat 

diterima sebagai setoran ke bank sejumlah nilai nominalnya. Karena itu, yang 

mencakup kas adalah : uang kertas, uang logam, cek kontan yang belum 

disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau bilyet, traveller’s checks. Giro 

mundur yang diterima dari pihak lain dan menjadi milik perusahaan tidak dapat 

dimasukan kedalam kelompok kas, karena tidak dapat digunakan pada saat ini 

dan harus menunggu hingga tanggal jatuh tempo untuk mencairkannya. Kas kecil 

yang ada di cabang-cabang termasuk bagian dari kas perusahaan. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kas adalah jenis 

aktiva yang paling likuid bagi perusahaan dan merupakan sejumlah dana yang 

dipersiapkan untuk membayar kemajuan perusahaan yang segera jatuh tempo dan 

juga untuk menuntun pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan 
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sebelumnya yang mungkin terjadi dalam perusahaan ketika memerlukan kas 

untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Kas merupakan salah satu sumber 

dana perusahaan pada waktu perusahaan pertama kali didirikan, kas dihasilkan 

dari penjualan atau pinjaman atau gabungan keduanya. 

2. Kas Kecil (Petty Cash) 

Kas Kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar  

pengeluaran-pengeluaran yng jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila 

dibayar dengan cek atau giro.
28

 Biasanya dana kas kecil tersebut dikelola oleh 

kasir yang bertanggung jawab terhadap pembayaran-pembayaran bernilai kecil 

dan rutin. 

Terdapat dua metode pencatatan kas kecil, yaitu:
29

 

a. Metode Imprest 

Suatu metode pengisian dana dan pengendalian kas kecil di mana jumlah 

kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil 

atau selalu sama dengan jumlah yang telah di keluarkan. Penggunaan kas kecil 

yang di catat dengan metode imprest tidak memerlukan pencatatan (jurnal) atas 

setiap transaksi yang terjadi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan, dana pada saat 

pengisian kembali, kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah dari keseluruhan 

bukti transaksi tersebut. 
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b. Metode Fluktuasi 

Suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil, dimana jumlah kas 

kecil akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil selalu sama dari  

waktu ke waktu. Setiap pengeluaran yang meggunakan kas kecil harus selalu 

dicatat (dijurnal) berdasarkan bukti transaksi yang ada satu per satu. 

3. Arus Kas  

Kas adalah alat pembayaran  yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan 

untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat 

dibutuhkan.
30

 Karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki 

perusahaan yang disimpan didalam perusahaan maupun dibank dan siap 

dipergunakan . 

Kas berfungsi untuk membayar semua aktifitas yang dilakukan 

perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu 

bagi perusahaan, memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat 

akan sangat bermanfaat dan positif. Kekurangan uang akan menyebabkan 

perusahaan tidak akan membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. 

Pembelian dan pembayaran bahan baku akan terganggu, pembayaran beban 

tenaga kerja akan terganggu, pembayaran beban-beban lain akan terganggu. 

Demikian pula, jika perusahaan ingin melakukan investasi di dalam saham, 

bangunan, mesin atau tanah, aktivitas tersebut tidak akan dapat dilakukan 

dengan baik. Sebaliknya, kelebihan uang pada suatu saat, melebihi kebutuhan 
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perusahaan, menyebabkan  terlalu banyaknya uang yang menganggur, padahal 

seharusnya uang tersebut dapat dikepentingan perusahaan . 

Karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam 

jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara 

optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Untuk kepentingan itulah, perlu 

sekali dibuat suatu laporan sebagai alat pengendali keluar masuknya uang tunai 

yang dimiliki perusahaan. 

Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan 

dan pengeluaran kas perusahaan didalam suatu periode tertentu, beserta 

penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. 

Setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat rinciannya tentang 

berapa banyak uang yang diperoleh dari setiap sumber tersebut. Setiap sumber 

pengeluaran juga harus dapat dibuat rinciannya tentang berapa banyak uang 

yang dibutuhkan untuk aktivitas tesebut. Dari perbedaan jumlah dan waktu 

aliran dana yang diterima dan aliran dana  keluar tersebut, akan terlihat tingkat 

keseimbangan antara keduanya. Sehingga pada bagian akhir dari laporan arus 

kas, dapat diketahui jumlah kas yang di miliki suatu perusahaan, beserta sumber 

perolehan dan sumber penggunaannya. Secara umum, tujuan dibuatnya laporan 

arus kas adalah:
31
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1. Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih di masa 

depan. 

2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, kemampuannya 

membayar dividen, dan kebutuhannya untuk pendanaan internal. 

3. Menilai alasan perberdaan antara laba bersih dan penerimaan serta 

pembayaran kas yang berkaitan. 

4. Menilai pengaruh posisi keuangan suatu perusahaan dan transaksi inventasi 

dan pendanaan kas dan nonkasnya selama suatu periode tertentu. 

Semua informasi yang berkaitan dengan aliran kas masuk dan kas keluar 

parusahaan pada suatu periode itulah yang dijadikan alasan dibuatnya laporan 

arus kas. Jadi pada dasarnya, tujuan dibuatnya laporan arus kas adalah untuk 

memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Diharapkan,berdasarkan informasi tersebut perusahaan dapat 

membuat keputusan antisipatif dimasa mendatang tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan aliran kas. Karena berbagai pertanyaan tentang kas harus 

terjawab dari laporan arus kas, misalnya: 

a. Dari mana datangnya uang kas selama periode tersebut dan berapa besarnya? 

b. Berapakah uang kas yang dipergunakan selama periode tersebut dan untuk 

apa ? 

c. Berapakah perubahan di dalam saldo kas selama periode tersebut? 

 



 

4. Format Arus Kas 

Ada begitu banyak aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan, dengan 

berbagai keunikan produknya, tetapi secara umum semua aktivitas perusahaan  

dapat dikelompokan  kedalam tiga kelompok aktivitas utama berkaitan dengan 

penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah : 

a. Aktivitas Operasi yaitu berbagai aktifitas yang berkaitan dengan upaya 

perusahaan untuk menghasilkan  produk sekaligus semua upaya menjual 

produk tersebut. Berarti, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya 

untuk memperoleh laba usaha di masukan dalam kelompok ini. Karena itu 

didalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu : 

b. Penjualan produk perusahaan, adalah penjualan tunai dari semua produk 

yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Untuk perusahaan jasa, 

adalah jasa yang dijual perusahaan tersebut. Untuk perusahaan dagang, 

adalah barang yang diperjual-belikan perusahaan tersebut. Dan untuk 

perusahaan manufaktur, adalah barang yang diproduksi dan dijual 

perusahaan tersebut. Penjualan produk ini akan menghasilkan penerimaan 

bagi perusahaan. 

c. Penerimaan Piutang, yaitu penerimaan yang berasal dari penjualan kredit 

yang dilakukan perusahaan. Penjualan kredit akan menghasilkan piutang, 

dan pada saat piutang tersebut dibayar akan menyebabkan penerimaan 

piutang bagi perusahaan. 



 

d. Pendapatan dari sumber diluar usaha utama, adalah penjualan produk 

perusahaan. Penjualan diluar produk utama perusahaan akan 

mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. 

e. Pembelian bahan baku/barang dagangan, adalah aktivitas pembelian bahan 

utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. 

Sedangkan pembelian barang dagang adalah barang yang dibeli perusahaan 

dagang untuk dijual lagi. Pembelian bahan baku atau barang dagangan 

secara tunai adalah aktivitas pengeluaran kas. 

f. Pembayaran beban tenaga kerja, adalah semua pembayaran upah orang 

yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pembayaran upah 

tenaga kerja merupakan aktivitas pengeluaran kas bagi perusahaan. 

g. Pembayaran beban-beban overhead, adalah pemabayaran produksi selain 

pembayaran semua beban tenaga kerja dan bahan baku. Tercakup dalam 

kelompok beban ini adalah semua beban bahan penolong, beban tenaga 

kerja penolong dan beban pabrikasi lainnya. Pembayaran beban overhead 

merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan, kecuali beban depresiasi 

mesin, depresiasi gedung pabrik, dan sebagainya. 

h. Pembayaran beban-beban pemasaran, adalah pembayaran  beban semua 

aktivitas distribusi produk perusahaan, dari gedung perusahaan sampai 

ketangan konsumen. Aktivitas pembayaran beban pemasaran merupakan 

aktivitas pengeluaran kas perusahaan. 



 

i.  Pembayran beban-beban administrasi dan umum, adalah pembayaran 

semua aktivitas operasi kantor dan umum. Pembayan semua beban 

administrasi dan umum merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan.
32

 

1) Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian 

dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan 

perusahaan. Seperti pembelian dan penjualan bangunan, tanah, mesin, 

kendaraan, pembelian obligasi/saham perusahaan lain dan sebagainya. 

2) Aktivitas pembiayaan/pendanaan adalah semua aktivitas yang berkaitan 

dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan 

kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekwensinya. Misalnya 

penerbitan surat piutang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, 

pembayaran dividen, pelunasan hutang,dan sebagainya. Tetapi secara umum, 

aktivitas pembayaran dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu : 

a) Perolehan modal dari pemilik dan kompensasinya kepada mereka 

dengan pengambilan atas investasi mereka. 

b) Pinjaman uang dari kreditor dan pembayaran kembali hutang yang 

dipinjam. 
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5. Pelaporan Kas 

Laporan kas adalah untuk memberikan informasi mengenai penerimaan 

dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuan kedua laporan 

aliran kas adalah untuk memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan 

pendanaan.
33

 

Laporan (informasi) kas meliputi laporan posisi keuangan pada akhir  

periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus untuk suatu periode 

laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan 

operasional keuangan masjid, pada umumnya sangat memerlukan sistem 

pelaporan keuangan yang efektik dan efisien, khususnya dalam rangka 

menyajikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan pihak 

intern (manajemen) perusahaan, maupun berbagai pihak diluar perusahaan yang 

berkepentingan. Informasi keuangan merupakan salah satu unsur penentu dalam 

pengambilan keputusan, baik oleh lembaga itu sendiri maupun pihak-pihak lain. 

Laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang berisi 

informasi tentang kondisi keuangan masjid yang diperoleh dari suatu proses 

pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode 

akuntansi. Laporan keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk ; 1) memenuhi 

kebutuhan para jamaah dan pihak lain akan informasi organisasi takmir masjid, 

khusunya informasi keuangan, 2)mempertanggungjawabkan tugas-tugas 

keuangan, media untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pengendalian 
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keuangan masjid dimasa yang akan datang.
34

 Hal ini perlu dilakukan agar 

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kas dapat diketahui. Misalnya 

dari mana saja uang kas diperoleh dan digunakan untuk kegiatan apasaja uang 

kas tersebut. Biasanya laporan kas ini dibuat untuk satu periode tertentu.
35

 

B. Kegiatan Dakwah 

1. Pengertian dakwah Islam 

Kata dakwah berasal dari Fi’il madhi yang berubah menjadi mazdar yang 

artinya menunjukkan suatu pekerjaan. Kata tersebut yaitu da’a, yad’u yang 

artinya “mengajak, mengundang, atau memanggil”. Kemudian menjadi kata 

da’watun yang artinya “panggilan, undangan, atau ajakan.
36

 Jadi dalam 

pengertian ini dakwah adalah suatu ajakan atau seruan kepada orang lain untuk 

memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam agar memperoleh 

kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu sudah menjadi 

kewajiban bagi setiap muslim yang akan menjalankan kegiatan dakwah untuk 

memahami terlebih dahulu pengertian dakwah secara tepat. Sedangkan 

pengertian dakwah bila ditinjau dari ilmu semantik (istilah) mengundang 

beberapa ahli Ilmu dakwah dengan memberikan pengertian atau definisi terhadap 

istilah dakwah terdapat beraneka ragam pendapat para ahli diantaranya adalah : 
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a. Menurut H.S.M Nasaruddin dalam bukunya Teori dan Praktek Dakwah 

Islamiyah, dakwah adalah “setiap usaha atau aktifitas yang dilakukan dengan 

lisan, tulisan dan lainnya yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil 

manusia lainnya untuk beriman kepada Allah SWT sesuai dengan garis-garis 

aqidah dan syariat serta akhlak Islamiyah.
37

. 

b. Menurut Abdul Aziz dakwah adalah proses penyampaian pesan-pesan 

tertentu berupa ajakan, seruan, undangan untuk mengikuti pesan tersebut 

atau menyeru dengan tujuan untuk mendorong seseorang untuk melakukan 

cita-cita tertentu. 

c. Menurut Ali Mahfudz dakwah yaitu sebagai proses mendorong manusia agar 

melakukan kebaikan dn menuruti petunjuk, Amar Ma’ruf Nahi Munkar agar 

mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Berdasarkan definisi atau pendapat para tokoh diatas terdapat 

keanekaragaman definisi dakwah meskipun terdapat kesamaan dan 

perbedaan.
38

 Namun bila dikaji dan disimpulkan akan mencerminkan hal–hal 

sebagai berikut : 

a) Dakwah adalah suatu usaha atau proses yang diselenggarakan dengan sadar 

dan terencana. 

b) Usaha yang dilakukan adalah mengajak manusia ke jalan Allah, memperbaiki 

situasi yang lebih baik (dakwah bersifat pembinaan dan pengembangan) 
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c) Usaha tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yakni hidup 

bahagia sejahtera didunia dan di akhirat. 

2. Dasar hukum dakwah 

Islam berkembang keseluruh penjuru dunia melalui media dakwah. 

Dakwah merupakan salah satu kewajiban yang di anjurkan oleh islam. Dasar 

hukum ini sebagai mana tertera dalam Al-Qur’an sebagai berikut : 

Surat Ali-Imran ayat 104 

                         

              

 

Artinya : “ hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak 

kepada kebaikan dan menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar dan 

merekalah orang-orang yang beruntung”.
39

 

Kewajiban berdakah yang didasarkan pada Al-Qur’an tersebut merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi, akan tetapi kadar dari kewajiban itu menurut 

para ulama masih berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dakwah itu 

hukumnya wajib ain artinya seluruh umat Islam yang hidup didunia ini 

mempunyai kewajiban berdakwah tanpa pengecualian. Ada juga pendapat yang 

kedua yaitu wajib kifayah, yang artinya dakwah hanya dimengerti oleh sebagian 

umat Islam saja yang mengerti seluk beluk agama. Dari perbedaan pendapat 
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tersebut, para ulama tetap sepakat bahwa hukum dakwah adalah wajib. 

Sehingga dalam hal ini banyak sekali organisasi-organisasi atau lembaga-

lembaga Islam yang mendirikan dakwah, seperti salah satunya adalah Masjid 

Al-Huda Sukarame. 

3. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah.Unsur-unsur tersebut adalah Da’i (pelaku dakwah), 

mad’u (mitra dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwah), 

thariqah (metode),atsar (efek dakwah).
40

 

a. Da’i (Pelaku Dakwah) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat 

organisasi/lembaga. 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) 

Mad’u yaitu manusia yang menajdi sasaran dakwah, atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagi kelompok, baik 

manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia 

secara keseluruhan, kepada manusia yang belum bearagama Islam. Dakwah 

bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan 

kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan 

meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. 
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c. Maddah (Materi Dakwah) 

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da’i 

kepada mad’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah 

adalah ajaran Islam itu sendiri (Al-Qur’an dan as-Sunnah). 

d. Wasilah (Media Dakwah) 

Wasilah (media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u. Untuk mencapai ajaran Islam 

kepada umat,dakwah dapat menggunakan bebagai wasilah .Hamzah Yaqub 

membagi wasilah dakwah yang dikutip dari buku manajemen dakwah menjadi 

lima macam,yaitu: Lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. 

1) Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana menggunakan lidah 

dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, 

kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

2) Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, 

surat-menyurat(korespondensi),spanduk,dn sebagainya. 

3) Lukisan adalah media dakwah melalui gambar,karikatur,dn sebagainya. 

4) Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film slide, 

OHP, internet, dan sebagainya. 



 

5) Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan nyata yang mencerminkan 

ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan di dengarkan oleh 

mad’u. 

e. Atsar (efek dakwah) 

Dalam aktifitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi.Artinya jika 

dakwah telah dilakukan oleh seorang da’i dengan materi dakwah, wasilah, dan 

thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek (atsar) pada mad’u 

(penerima dakwah). 

Atsar (efek) sering disebut dengan feed back (umpan balik) dari proses 

dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da’i. 

Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disamapikan,maka 

selesailah dakwah. Padahal, atsar sangat besar artinya dalam penentuan 

langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis atsar dakwah, maka 

kemungkinan kesalahan strategis yang merugikan pencapaian tujuan dakwah 

akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan menganalisis atsar dakwah secara 

cermat dan tepat,maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk 

diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya (corrective action). 

Demikian juga strategi dakwah termasuk didalam penentuan unsur-unsur 

dakwah yang dianggap baik dapat ditingkatkan. 

 

 

 



 

4. Tujuan Dakwah 

Bagi proses tujuan dakwah, tujuan dakwah adalah merupakan salah satu 

faktor yang paling penting dn sentral. Pada tujuan itulah dilandaskan segenap 

tindakan dalam rangka usaha kerjasama dakwah itu. Ini berarti bahwa dalam 

hendak menentukan sistem dan bentuk usaha kerjasama dakwah,tujuan adalah 

merupakan landasan utamanya. Dengan demikian pula tujuan adalah juga 

menjadi dasar bagi penentuan sasaran dan strategis atau kebijaksanaan serta 

langkah-langkah operasional dakwah.
41

 

Tujuan utama dakwah sebagaimana telah dirumuskan ketika memberikan 

tentang dakwah “terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup didunia dan 

di akhirat yang diridhoi Allah SWT.” Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

didunia dan diakhirat yang diridhoi oleh Allah SWT adalah merupakan suatu 

nilai atau hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah. 

Ini berarti bahwa usaha dakwah,baik dalam bentuk menyeru atau mengajak 

ummat manusia agar bersedia menerima dan memeluk Islam, maupun dalam 

bentuk amar ma’ruf nahi munkar.
42

 

Islam merupakan way of live, tentu tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan 

yang senantiasa harus mengacu pada norma-norma agama. Manusia yang dalam 

mejalani hidupnya terkadang lalai dan menyimpang dari nora-norma,maka 
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dakwah sangat berperan dan membantu dalam menjalani kehidupan untuk meniti 

ridho-Nya. 

5. Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Dakwah 

Banyak masjid yang memiliki berbagai kegiatan, akan tetapi dikelola 

secara sembarangan, atau dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki 

kemampuan untuk menjalankannya. Sebagian lainnya malah tidak memiliki“ 

agenda” karena masjid sekedar berfungsi sebagai shalat belaka.
43

 Hanya sedikit 

masjid yang memiliki berbagai kegiatan yang baik, dikelola oleh orang-orang 

yang berkualitas, serta dijalankan dengan profesional. Berikut beberapa 

diantaranya kegiatan dakwah masjid : 

a. Sebagai Pusat Tarbiah 

Tarbiyah atau pendidikan merupakan hal penting yang harus ada disetiap 

masjid. Tarbiah adalah bagian dari dakwah masjid yang bersifat intensif dan 

berkesinambungan. Takmir hendaknya memperhatikan secara serius tarbiah 

yang diadakan dimasjidnya. Bukan hanya bidang dakwah saja yang 

bertanggung jawab terhadap tarbiah, namun setiap pengurus takmir, bahkan 

jamaah masjid juga dituntut untuk turut serta menggerakan tarbiah masjid 

sesuai dengan perannya masing-masing. 

 Tarbiah tak terbatas pada pengajian yang hanya diadakan sesekali, lebih 

dari itu tarbiah diadakan secara terprogram dan berkelanjutan. Tujuan yang 

hendak dicapai ditentukan secara baik oleh seluruh takmir masjid, kemudian 
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ditentukan langkah-langkahnya dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang 

bersifat intensif dan berkesinambungan. Tarbiyah tidak hanya ditunjukan 

kepada jamaah dewasa namun diarahkan untuk segala umur dengan 

memperhatikan tingkatan dan bentuknya masing-masing. Taman belajar bisa 

bisa mewakili anak-anak persekolahan, TPA atau TPQ diikuti oleh anak-anak 

usia sekolah dasar, remaja masjid bagian setiap remaja, dan majelis taklim bagi 

bapak-bapak dan ibu-ibu. 

b. Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA/TPQ) 

Dewasa ini peran taman pendidikan Al-qur’an (TPA/TPQ)cukup signifikan 

dalam membentuk pemahaman dasar anak-anak terhadap agama. Banyak orang 

tua yang tidak mampu memberikan bekal yang cukup berupa ilmu agama 

kepada anak-anaknya, sehingga mereka lebih memilih mencarikan pendidikan 

agama alternatif bagi sibuah hati, dan TPA/TPQ menjadi pilihan yang bijak 

bagi orang tua. Pemikiran seperti itulah yang berkembang di dalam masyarakat, 

sehingga TPA/TPQ mulai mendapat tempat di hati masyarakat. 

c. Remaja masjid 

Organisasi masjid nampaknya kurang lengkap tanpa adanya organisasi 

remaja masjid. Forum remaja masjid merupakan anak organisasi dari takmir 

masjid. Karena itu, segala aktivitas yang dikerjakan oleh remaja masjid harus 

selaras dengan program kerja dan kebijakan takmir. Secara organisatoris, 

remaja masjid melaksanakan aktivitasnya dengan pembinaan dari takmir 

masjid. 



 

Remaja masjid merupakan salah satu alternatif pembinaan dan 

pentarbiahan remaja yang terbaik. Melalui organisasi ini, mereka memperoleh 

pembelajaran islami, berinteraksi dalam lingkungan islami, serta dapat 

mengembangkan kreativitasnya. Melalui organisasi ini pula, para pengurus dan 

anggotanya mendapat pembinaan agar beriman, berilmu, dan beramal shalih dalam 

rngka mencakap keridhaan Allah SWT . 

Pembinaan remaja masjid ini dapat dilakukan dengan jalan, antara lain : 

1. Melakukan bimbingan agama dan moral secara rasional 

2. Melakukan bimbingan berdiskusi dan bermusyawarah 

3. Menyediakan buku bacaan tentang agama, moral, dan ilmu 

pengetahuan 

4. Memberikan kesempatan untuk berperan dan bertanggung jawab 

sebagai orang dewasa melalui wahana organisasi 

5. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan 

dan media masa 

6. Membimbing dan mengawasi pergaulan muda-mudi 

7. Menyalurkan hobi yang sehat dan bermanfaat 

8. Memberikan kesempatan berolahraga dari berbagai cabang 

9. Memberikan kesampatan berpiknik 

Pembinaan terhadap remaja masjid memerlukan suatu sistem yang utuh 

yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya.
44

 

d. Pengajian Agama (Majelis Taklim)  

Majelis taklim adalah suatu lembaga diniyah non-formal yang bertujuan 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan jamaah kepada Allah SWT. Dalam 

prakteknya, majelis taklimmerupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama 

islam yang paling fleksibel, dimana ia dapat disesuaikan untuk siapa 

keberadaannya, kapan waktunya, dan dimana tempatnya. Kefleksibelan inilah 
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yang menjadi kekuatan majelis taklim sehingga mampu bertahan dari masa ke 

masa. 

Kedudukan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan non-

formal memiliki fungsi sbagai berikut: 

1. Membina dan mengembangkan ajaran islam dalam rangka membentuk 

masyakarat yang bertakwa kepada Allah SWT 

2. Sebagai pemenuhan kebutuhan rohani akan ilmu agama  

3. Ajang silaturahmi antar sesama muslim, sehingga mempererat 

ukhuwah islamiyyah  

4. Sarana diskusi antara ulama dan umat 

5. Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembanguan umat. 

Mengingat pentingnynya fungsi majelis taklim bagi dakwah islam dan 

masyarakat, maka sudah seharusnya takmir masjid memberikan perhatian yang 

serius terhadap keberadaan majelis taklim. Pengelolaan majelis taklim tidak 

boleh sekedar asal-asalan tanpa memperhatikan tujuan pembinaan, yaitu 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan jamaah kepada Allah SWT.
45
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BAB III 

MASJID AL-HUDA SUKARAME BANDAR LAMPUNG 

 

A. Gambaran Umum Masjid Al-Huda Sukarame  

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Huda Sukarame 

Sebelum  tahun 1950 Masjid Al-Huda sudah berdiri di kampung 

kedaton tiga yang sekarang disebut sukarame. Masjid ini didirikan oleh bapak 

Sakir dan bapak Zamsari dengan tanah kepemilikan bapak Zamsari. Dengan 

tujuan agar masyarakat dapat mengerjakan shalat berjamaah, karena sebelumnya 

disukarame tidak ada masjid yang dekat  untuk melaksanakan ibadah untuk itu 

masjid Al-Huda Sukarame disebut Masjid tertua yang ada di sukarame. Masjid 

Al-huda Sukarame ini sudah melakukan renovasi sebanyak 3 kali pada tahun 

1963 dan Masjid Al-Huda melakukan renovasi lagi ditahun 2012 sebagaimana 

tertuang dalam rencana kerja pengurus Masjid Al-Huda masa bakti 2013-2016 

maka pada awal tahun ketiga masakerja pengurus Masjid Al-Huda bertepatan 

dengan mulainya pembangunan masjid.Peletakan batu pertama dilakukan oleh 

Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman AN. MM, pada tanggal 9 maret 2012 

dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan lama dimulai tanggal 13 maret 2012 

sampai dengan 10 April 2012. Bangunan yang disisakan adalah bangunan untuk 

wudhu, wc dan sebagian bangunan untuk shalat berjamaah dn ruang tidur untuk 

marbot. Pada perkembangan nya ruangan yang tersedia tidak dapat menampung 

jamaah sehingga ruang shalat ditambah dengan halaman masjid dengan diberi 



 

atap asbes. Dengan dimulainya pembangunan masjid Al-Huda tersebut praktis 

beberapa bidang kerja organisasi tidak dapat berjalan optimal seperti halnya 

bidang TPA, bidang perpustakaan, Bidang pemeliharaan dan lain-lain. 

2. Struktur  dan Program Kerja Masjid Al-Huda 

a. Struktur Masjid Al-Huda 

Struktur Masjid Al-Huda  terdiri dari perlindungan, pembinaan, 

penasehat, ketua, sekretaris, bendahara. Selain itu untuk menguatkan program 

kerja didukung dengan beberapa seksi; Seksi Peribadatan, Keamanan, 

Ketertiban, dan Kebersihan, Humas Publikasi, Umum (Perlengkapan, 

Pemeliharaan dan RT ). Sedangkan untuk pelaksanaan program-program yang 

ada dibuatlah beberapa bidang; Bidang PHBI, TPA, Pembinaan Risma, Rukun 

Kematian, Pembinaan Majelis Ta’lim.
46

 

Struktur yang dibuat tersebut tentunya disususn sedemikian rupa 

agar segala aspek yang terkait dengan masalah kemakmuran masjid dapat 

terlaksana dengan baik. Selain itu program yang ditentukan akan dapat 

dilaksanakan oleh masing-masing orang yang dibebani tugas sesuai dengan 

jabatan. (Mengenai uraian struktur, nama yang menempati jabatan tertentu 

serta tanggung jawab masing-masing dapat dilihat dalam lampiran). 
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b. Program Kerja Masjid Al-Huda 

Sebagaimana tergambar dalam struktur pengurus Masjid Al-

Huda, semua itu menunjukian adanya pembagian tugas-tugas bidang 

pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Adapun program kegiatan pada Masjid Al-Huda ialah Pengajian 

mingguan terlaksana secara teratur dan berkesinambungan, pengajian 

yang terselenggara lainnya ialah pengajian menjelang berbuka puasa pada 

bulan suci ramadhan dan pengajian ba’da shalat subuh. Secara umum 

program Masjid Al-Huda terbagi dua jenis yaitu program-program 

pembangunan fisik dan sarana (fasilitas masjid) dan program non-fisik 

seperti khutbah jum’at, TPA, majelis ta’lim, perayaan hari-hari besar 

Islam. Semua program yang ada baik fisik maupun non-fisik bertujuan 

untuk memakmurkan masjid. 

Beberapa program kerja yang ditetapkan oleh pengurus Masjid 

Al-Huda agar kondisi masjid tetap ramai digunkan oleh masyarakat 

lingkungan maupun yang hanya singgah sementara adalah sebagai 

berikut: 

1. Berusaha menghidupkan shalat jama’ah lima waktu 

2. Menyusun jadwal petugas juma’at 

3. Menyusun jadwal Imam dan Penceramah Shalat Shubuh  

4. Menentukan jadwal PHBI  



 

5. Menyelenggarakan pengajian anak-anak melalui Taman Pendidikan 

Al-Qur’an (TPA) 

6. Menyelenggarakan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu 

7. Menyelengarakan penyembelihan hewan qurban 

8. Menerima dana zakat, infaq, dan shadaqah 

9. Merencanakan program Risma. 

B. Kas Masjid Al-Huda Sukarame Dalam Pemberdayaan Kegiatan Dakwah 

Sumber  dana kas Masjid Al-Huda menurut bapak Supardi diperoleh 

dari kotak amal, donasi dari jamaah, dan hari raya idul fitri.
47

 Bapak Agus 

mengatakan kas masjid juga diperoleh dari shalat jumat, hari-hari tertentu, kotak 

amal yang beredar setiap event, kemudian dari donatur yang membantu 

pembayaran listrik, donatur pembangunan masjid bahkan ada donatur yang dari 

arab saudi, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang bersifat tetap 

maupun tidak 
48

 bapak Rusdi mengatakan kas masjid didapat dari zakat fitrah 

maupun zakat maal, shadaqah, sumbangan dari pemerintah, dari donatur dan 

sumber dana tidak tetap.
49

Sedangkan  menurut bapak Harsono sumber kas masjid 
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berasal dari donatur yang tidak mengikat dan sumbernya ada yang tetap ada juga 

yang tidak tetap.
50

 

Beberapa pendapat yang telah dijabarkan oleh pengurus masjid dapat 

disimpulkan bahwa, sumber dana kas masjid diperoleh dari kotak amal, donasi 

dari jamaah shalat jumat, dari event yang telah diedarkan kotak amal, dari 

perusahaan-perusahaan yang bentuknya swasta maupun dari pemerintahan  

seperti BUMN, dari zakat, dari donatur yang bentuknya tetap maupun tidak tetap 

bahkan ada donatur yang langsung datang dari arab saudi yang jumlah nya sangat 

bervariasi. Contohnya ketika shalat jumat maupun acara-acara hari besar Islam 

lainnya para pengurus mengedarkan kotak amal disetiap kesempatan, dari kotak 

amal yang beredar itu maka dana yang terkumpul itu masuk ke sumber dana kas 

Masjid Al-Huda yang nantinya akan dipergunakan sewaktu-waktu jika 

dibutuhkan. 

Menurut bapak Supardi Kas masjid yang pertaman digunakan untuk 

kegiatan non fisik, seperti: shalat, kebersihan masjid, petugas masjidnya imam 

tetap kemudian membayar marbot, dan untuk kegiatan fisiknya, seperti: shalat  

jumat, pengajian rutin minggu ba’da dzuhur dan rabu malam.
51

Bapak Agus 

memaparkan kas masjid digunakan untuk operasional masjid, seperti: untuk 
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membayar imam tetap dan juga marbot. 
52

 Sedangkan menurut bapak Harsono 

kas digunakan untuk operasional masjid seperti: kegiatan-kegiatan sosial, anatara 

lain bantuan anak sekolah tidak mampu, kegiatan TPA dan kegiatan-kegiatan 

remaja masjid.
53

 Menurut bapak Rusdi kas masjid digunakan untuk peringatan 

hari besar  Islam dan kegiatan operasional masjid seperti: kegiatan TPA dan 

remaja masjid.
54

 

Dari beberapa pendapat para pengurus Masjid Al-Huda tidak jauh beda 

pendapatnya karena kas masjid digunakan untuk operasioanal masjid seperti: 

kegiatan-kegiatan sosial, membayar imam masjid maupun marbot nya dan juga 

memberikan semacam apresiasi kepada orang-orang yang dianggap berjasa pada 

masjid untuk kerja secara reguler. Seperti contoh memberikan bantuan kepada 

anak sekolah yang kurang mampu karena dalam penjabaran tadi disebutkan ada 

kegiatan sosial di masjid Al-Huda jadi di masjid itu tidak hanya untuk 

operasional seperti digunakan shalat jumat maupun pengajian. 

Bapak Supardi mengatakan Setiap tahun ada saldo tersisa dan saldo nya 

disimpan di bank syariah mandiri yang sewaktu-waktu bisa diambil sesuai 

dengan kebutuhan, saldo tersisa rata-rata pertahun 20%.
55

Menurut bapak Agus 
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setiap tahunnya ada saldo tersisa dan rata-rata sampai 20%.
56

 Sedangkan menurut 

bapak Rusdi ada saldo tersisa setiap tahunnya, harus tersisa, jadi kalau didalam 

perusahaan itu ada rumus ekonomi nya di anggaran rumah tangga seperti contoh 

rumus nya y=c+s, kalau y itu pendapatan, c itu konsumsi dan s itu tabungan. Jadi 

kalau perusahaan ingin maju harus bisa nabung seperi itu, saldo tiap tahunnya 

harus tersisa rata-rata 20%.
57

 Sedangkan menurut bapak Harsono mengatakan 

setiap tahun pasti ada saldo tersisa dan harus disaldokan oleh karena itu tidak 

boleh dihabiskan.
58

 

Kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa pendapat bahwa saldo 

tersisa setiap tahunnya kisaran 20%.  Masjid Al-Huda setiap bulan mendapatkan 

dana dari kotak amal, infaq dan shadaqah sebesar 5.200.000 maka di x 12 bulan 

akan menghasilkan dana sebesar 62.400.000 dan di x dengan 20% maka akan 

diketahui hasil rata-rata pertahun sebesar 12.400.000. saat ini kas masjid Al-

Huda sudah berjumlah 59.900.00 pada tanggal 7 juli 2017.  dan dana itu 

disimpan di bank syariah mandiri yang sewaktu-waktu bisa di ambil ketika 

dibutuhkan karena bagaimana pun dana itu tidak boleh dihabiskan dan harus 

tetap disaldo karena setiap akhir tahun ada laporan pertanggung jawaban didalam 

kepengurusan. Contoh jika masjid ingin mengalami kemajuan, masjid tersebut 
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harus bisa berhemat agar kas yang sudah terkumpul bisa untuk mendanai 

kegiatan yang akan dilaksanakan agar apa yang diharapkan oleh para pengurus 

bisa tercapai. 

Menurut bapak Supardi masjid menghimpun dana zakat dan itupun 

sudah terbagi habis.
59

 Begitupun yang bapak Agus katakan bahwa masjid Al-

Huda menghimpun dana zakat dan disalurkan kepada yang berhak dan zakat mal 

ada yang disimpan di bank melalui bendahara dan kemudian zakat juga di 

manfaatkan tidak hanya secara tradisional bahwa zakat fitrah seperti pembagian 

zakat fitrah tetapi juga membantu anak sekolah, fakir miskin, kemudian 

membantu UKM.
 60

Selanjutnya bapak Rusdi mengatakan kalau masjid 

menghimpun dana zakat kalau untuk wakaf baru menerima satu kali tanah yang 

di jadikan masjid Al-Huda selebihnya belum ada.
61

Sedangkan bapak Harsono 

menyebutkan bahwa masjid benar menghimpun dana zakat, baik zakat mal, zakat 

fitrah dan dana zakat itu disimpan dibendahara.
62

 

Maka dapat disimpulkan Masjid Al-Huda memang benar menghimpun 

dana zakat, tetapi dana zakat itu telah habis dibagikan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan. Misal nya setiap perayaan idul fitri masyarakat mempercayai 
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Masjid Al-Huda untuk menerima zakat yang nantinya akan pengurus bagikan 

kepada pihak yang dianggap para pengurus membutuhkan. 

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Huda 

menurut  bapak Supardi yang pertama itu mengkajin Islam kemudian tafsir rabu 

malam dan setiap subuh nya taklim, dan peringan hari besar Islam.
63

Selanjutnya 

menurut bapak Agus mengatakan pemberdayaannya masih belum optimal 

diantaranya adalah pembentukn UKM usaha kecil yang membutuhkan dana, 

seperti sidensial jadi tidak rutin kalau ada yang membutuhkan baru diberikan 

bantuan.
64

Sedangkan bapak Rusdi mengatakan bahwasanya bentuk 

pemberdayaan yang dilakukan oleh masjid Al-Huda sukarame yakni 

mengadakan pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, risma dan TPA dan yang 

diberdayakan khusus nya TPA sangat diberdayakan untuk pembinaan pada anak, 

kegiatan yang rutin untuk saat ini pengajian dan TPA.
65

 Lalu menurut bapak 

Harsono bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus masjid yakni TPA 

yang sudah jelas diberdayakan untuk pembinaan anak-anak, ibu-ibu pengajian, 

bapak-bapak pengajian rutin dan remaja masjid Cuma memang masih jadi 

kendala dikarnakan kesibukan para remaja masjid, tapi kalau pengajian rutin 
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TPA juga kalau untuk risma memang belum punya program karna masih 

tergolong baru jadi masih dalam proses.
66

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di berdayakan dalam Masjid 

Al-Huda yakni pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak dan yang rutin dalam 

kegiatan yang ada di masjid itu pengajian dan TPA karena baik pengajian 

maupun TPA untuk bentuk penyadaran umat jadi harus diberdayakan. 

Kalau untuk mendanai kegiatan satu tahun kedepan menurut bapak 

Supardi untuk operasional tidak bisa hanya bisa enam bulan karena sudah 

dicanangkan enam bulan untuk mengcover biaya-biaya yang rutin, seperti: shalat 

jumat, menggajih marbot, menggajih imam atau muadzin nya.
67

Sedangkan 

menurut bapak Agus dana bisa digunakan untuk mendanai kegiatan satu tahun 

kedepan karena jumlah pengeluaran masih relatif dan bisa di cover dengan 

pendapatan yang terbantu dengan adanya donatur-donatur.
68

 Selanjutnya menurut 

bapak Rusdi saldo dimulai dari awal tahun saat dimulainya kegiatan,untuk 

membangun kepercayaan terhadap masyarakat pihak pengurus selalu 

memberikan informasi dan juga mencari donatur untuk membantu kelancaran 

kegiatan.
69

 Bapak Harsono mengatakan kalau dana bisa untuk mendanai kegiatan 

satu tahun kedepan kalaupun tidak bisa karena kekurangan disebabkan 
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operasional juga sekarang lumayan besar jadi pengurus selalu mmberikan 

informasi kepada jamaah untuk bisa dapat membantu membayar apa yang 

diperlukan kemudian juga mencari donatur termasuk juga mencari dana dengan 

mengajukan proposal.
70

 

Bisa diambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa kas untuk 

mendanai satu tahun kedepan itu tidak bisa mengapa karena para pengurus sudah 

sepakat mencanangkan untuk operasional hanya enam bulan itu untuk mencover 

semua biaya-biaya yang rutin. Contohnya seperti menggajih marbot atau imam 

tetapnya ini sudah termasuk biaya rutin yang setiap bulan nya harus dikeluarkan. 

Yang paling banyak menyerep kas kalau yang rutin menurut bapak 

Supardi iyalah dari shalat jumat itu operasionalnya, kegiatan non fisiknya sama 

pengajian karena harus menyiapkan snack dan lain-lainnya.
71

Bapak Agus 

mengatakan bahwa yang banyak menyerap kas ini dikegiatan pengajian, 

memperingati hari besar Islam kemudian untuk memberikan apresiasi tenaga 

marbot dan imam tetap.
72

Sedangkan bapak Rusdi mengatakan penyerapan kas 

pada umumnya diluar pembangunan karena kalau pembangunan sudah pasti 

lebih besar,kalau untuk kegiatan yang banyak menyerap kas ialah pengajian, 
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peringatan hari besar Islam karena untuk penyadaran umat.
73

 Bapak Harsono 

mengatakan kalau kegiatan rutin TPA memang bulanan yang menjadi kegiatan 

operasional masjid rutin kemudian pengajian rutin, reltif hampir sama. 
74

 

Jadi apa yang sudah di paparkan para pengurus Masjid Al-huda, yang 

paling banyak menyerap kas itu untuk mendanai kegiatan pengajian seperti: 

memperingati hari besar Islam mengapa dalam memeperingati hari besar Islam 

ada banyak sekali yang harus dipersiapakan seperti sewa tenda, kursi jika 

dibutukan, snack dan lain-lain. 

Menurut bapak Supardi peran pengurus masjid dalam perberdayaan 

kegiatan dakwah yakni dari masing-masing kegiatan bidang itu sendiri berjalan 

mengatur kegiatannya masing-masing, semua kegiatan itu sudah tetap diposisi 

nya ketua jadi tidak bisa mengadakan kegiatan sendiri-sendiri.
75

Selanjutnya 

bapak Agus mengatakan bahwa pengurus selalu mengadakan pengajian-

pengajian, menerima kunjungan dari jamaah tabligh dan bekerja sama dengan 

jamaah tabligh untuk melakukan dakwah pada masyarakat dan dakwah yang 

paling rutin yaitu pengajian ibu-ibu dan majeli taklim setiap hari minggu pagi 

kemudian dengan malam kamis kemudian pengajian-pengajian pada hari besar 
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Islam.
76

 Sedangkan menurut bapak Rusdi peran pengurus masjid dalam 

pemberdayaan kegiatan dakwah antara lain pengurus mengadakan lomba dakwah 

remaja, setiap subuh diadakan tausiyah dari kita untuk kita secara bergilir setiap 

harinya,kalau dari berbagai kegiatan mana yang paling berhasil hampir semua 

kegiatan berhasil hampir sama rata kegiatannya berhasil.
77

Bapak Harsono 

mengatakan kalau peran pengurus masjid dalam pemberdayaan kegiatan dakwah 

yakni diadakannya pertemuan-pertemuan karena kalau ada hal yang barangkali 

tersendat, seperti kemarin diadakan lomba kepada anak-anak kemudian diadakan 

kegiatan-kegiatan lain seperti: memperingati hari besar Islam. Kegiatan yang 

paling berhasil sebenarnya hampir sama rata-rata kegiatan TPA karena dianggap 

berhasil selama ini sudah ada beberapa anak yang sudah bisa dinilai manfaatnya, 

kemudian pengajian-pengajian rutin untuk menambah wawasan baik wawasan 

bapak-bapak maupun ibu-ibu kemudian juga komunikasi akrab antar pengurus 

masjid.
78

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan para pengurus Masjid Al-

Huda yakni peran pengurus masjid dalam pemberdayaan dakwah itu sudah di 

serahkan pada masing-masing seksi kegiatan karena sudah ada bagian nya 

tersediri seperti TPA dengan bidangnya begitu juga dengan risma tetapi semua 
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kegiatan itu tetap diposisinya ketua jadi tidak bisa mengadakan sendiri-sendiri. 

contoh jika akan mengadakan pengajian dengan bidang nya otomatis harus 

melalui persetujuan ketua jadi tidak bisa mengadakan tanpa seizin ketua takmir 

Masjid. 

Pengontrolan kas masjid Al-Huda sebenarnya menurut bapak Supardi 

semua kas telah disimpan lewat bank kemudian setiap hari jumat nya diumumkan 

operasional nya berapa pengeluaran setiap minggu kemudian satu tahun sekali 

ada laporan pertanggung jawabannya itu dilaporkan kesemua jamaah.
79

 

Sedangkan menurut bapak Agus kas dikontrol oleh pengurus dengan cara 

melakukan pelaporan mingguan pada jamaah kemudian sewaktu-waktu juga 

diperiksa secara tidak langsung dan ada laporan tahunan.
80

 Kemudian bapak 

Rusdi mengatakan bahwa yang mengontrol kas itu pengurus masjid dan cara 

mengontrolnya setiap minggu ada pelaporannya dilaporkan dimasjid dengan 

sangat terbuka, jadi para jamaah dan para pengurus lain pun berhak tau mengenai 

kondisi kasnya.
81

Selanjutnya bapak Harsono menegaskan bahwa kas mudah 

untuk dikontrol  karena kas masjid itu harus dilaporkan setiap minggu lebih 

tepatnya hari jumat dilaporkan kas masjid itu semua penmgurus punya hak untuk 
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itu dan bendahara terbuka  untuk melaporkan isi kas masjid periode setiap 

minggunya.
82

 

Jadi yang dapat disimpulkan dalam pernyataan diatas bahwa semua para 

pengurus dapat mengontrol kas Masjid tersebut, karena disetiap hari jumat 

bendahara melaporkan operasional selama seminggu yang dikeluarkan jadi tidak 

hanya pengurus para jamaah pun berhak mengetahui kas Masjid tersebut. 

Agar kas dapat mencukupi untuk kegiatan yang pertama prioritas dulu 

itu menurut bapak Supardi karena yang paling pokok dulu yang wajib yang harus 

dikeluarkan itu yang menjadi prioritas utama, yang kedua untuk pengajian kalau 

untuk pembangunan ada seksi tersendiri yang dananya swadaya dari masyarakat 

dan jamaah.
83

Selanjutnya bapak Agus mengatakan sangat relatif, karena harus 

adanya yang melakukan pengendalian dan dibuat perencanaan kemudian dari 

perencanaan itu jika ada dana yang tidak mencukupi maka sebagian dari rencana 

yang kurang kontribusinya itu dikurangi.
84

Menurut bapak Rusdi agar kas dapat 

mencukupi untuk kegiatan itubharus hemat, tetapi hemat disini bukan berarti 

kikir tapi maksudnya harus mampu mengendalikan untuk setiap kegiatan, karena 

agama kita mengajarkan untuk hidup sederhana.
85

Sedangkan bapak Harsono 

mengatakan kalau kas itu bisa diatur kalau ada kegiatan bisa undang donatur atau 

                                                             
82 Harsono sucipto,Wawancara dengan  Wakil ketua takmir, Masjid Al-Huda, Sukarame 

Bandar Lampung, 10 juni 2017 
83 Supardi, Wawancara dengan Bendahara, Masjid Al-Huda , Sukarame Bandar Lampung 7 

juli 2017 
84 Agus, Wawancara dengan sekertaris ,Masjid Al-Huda, Sukarame Bandar Lampung, 15 

juni 2017 
85

 Rusdi Said, Wawancara dengan Ketua Takmir, Masjid Al-Huda, Sukarame Bandar 

Lampung, 9 juni 2017 



 

diinformasikan kepada jamaah maupun donatur untuk berperan dalam kelancaran 

kegiatan.
86

 

Kesimpulan yang bisa diambil ialah agar kas dapat mencukupi untuk 

kegiatan yakni hemat, atau juga pengurus mengundang para donatur untuk 

membantu menyumbang untuk kegiatan yang akan di adakan oleh pengurus 

Masjid, bisa menjadi contoh pengajian, jika ingin mengadakan pengajaian pasti 

membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk itu pengurus masjid mengundang 

donatur atau pengurus masukan proposal semacam itu. 

Realisasi masing-masing kegiatan di Masjid Al-Huda menurut bapak 

Supardi yakni, kalau untuk kegiatan non fisik nya itu sudah terjadwal semua 

setiap subuh itu kegiatan sudah berjalan, kalau rabu malam tafsir al-qur’an dan 

minggu itu pengajian keIslaman itu sudah terjadwal selama enam bulan 

kedepan.
87

Selanjutnya bapak Agus mengatakan realisasinya dari perencanaan 

seperti contoh perencanaan dari pembangunan masjid ini saja sudah melakukan 

perencanaan yang cukup matang kemudian hasilnya seperti yang sudah bisa 

dirasakan seperti sekarang yang sudah berhasil, kemudian juga untuk operasional 

untuk kegiatan yang sifatnya rutin itu juga menggunakan perencanaan dan 

hampir semua bisa terlaksana.
88

 Sedangkan menurut bapak Rusdi itu sesuai 

                                                             
86 Harsono sucipto,Wawancara dengan  Wakil ketua takmir, Masjid Al-Huda, Sukarame 

Bandar Lampung, 10 juni 2017 
87 Supardi, Wawancara dengan Bendahara, Masjid Al-Huda , Sukarame Bandar Lampung 7 

juli 2017 
88

 Agus, Wawancara dengan sekertaris ,Masjid Al-Huda, Sukarame Bandar Lampung, 15 

juni 2017 



 

dengan rencana seperti pengajian rutin dan TPA itu ada pelaporannya, karena 

TPA punya pengurus untuk setiap laporan kegiatan TPA.
89

 Bapak Horsono  

mengungkapkan realisasinya kalau yang ada pengajian kan itu langsung 

pengajian rutin jadi setiap minggu itu muncul kalo kegiatannya dibukukan 

barangkali pengajian kalau di TPA ada laporannya karena TPA punya 

pengurus.
90

 

Apa yang telah dipaparkan oleh pengurus masjid tadi dapat di tarik 

kesimpulan dari realisasi kegiatan masjid Al-Huda ialah pengajian rutin, tafsir al-

qur’an dan pengkajian keislaman dan ini sudah terjadwal selama enam bukan 

kedepan. 
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BAB IV 

KAS MASJID AL-HUDA SUKARAME BANDAR LAMPUNG DALAM 

PEMBERDAYAAN KEGIATAN DAKWAH 

 

Kas merupakan alat pertukaran (pembayaran) atau juga aset  yang menjadi  

siklus pemula operasi, yang dipergunakan organisasi sebagai dasar dalam 

merencanakan kebutuhan dan kemungkinan sumber-sumber yang ada, atau dapat 

dipergunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan seperti yang sudah ada 

pada bab II halaman 16. 

Kebutuhan kas atau cash flow dimasa yang akan datang, maka dengan 

adanya kas organisasi dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran uang dalam 

kehidupan sehari-hari dengan lebih efektif dan juga dalam teori keilmuan dibidang 

Akuntansi dapat mengembangkan teori kas tersebut. 

 Oleh karena itu, kas harus direncanakan dan diawali dengan maksimal, 

baik penerimaan maupun penggunaannya. Seperti yang telah dipaparkan pada bab 

III halaman 37 bahwa kas masjid Al-Huda diperoleh dari kotak amal, donasi dari 

jamaah shalat jumat, dari event yang telah diedarkan kotak amal, dari perusahaan-

perusahaan yang bentuknya swasta maupun dari pemerintahan seperti BUMN, dari 

zakat, dari donatur yang bentuknya tetap maupun tidak tetap bahkan ada donatur 

yang langsung datang dari arab saudi yang jumlah nya sangat bervariasi.  

 

 



 

Masjid adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus kaum 

muslimin (orang Islam) untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT terutama 

shalat berjamaah, secara umum masjid juga tempat suci umat Islam yang berfungsi 

sebagai tempat ibadah pusat kegiataan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus  

dibina dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. Masjid juga 

berfungsi sebagai tempat untuk mengayomi umat sehingga pengelolaannya 

hendaknya diperhatikan mulai dari perencanaan seperti bagaimana kas bisa 

membiayai kegiatan dakwah yang ada di masjid, hal ini tidak terlepas dari 

pengurus masjid. Untuk menyemarakan syiar Islam, meningkatkan semarak 

keagamaan dan menyemarakan kualitas umat Islam dan mengabdi kepada Allah 

SWT sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan 

bangsa akan lebih besar. 

Masjid juga sebagai pusat kegiatan dakwah dan dakwah dapat dilakukan 

dengan bermacam cara dan berbagai kondisi, karena pelaksanaan dakwah tidak 

hanya dilakukan melalui ceramah dan pola dakwah bahkan harus dipahami dengan 

beberapa pendekatan diantaranya kultural maupun ekonomi. 

 Dalam masjid Al-Huda sukarame kegiatan dakwah tidak hanya dilakukan 

dengan cara ceramah melainkan dengan berbagai kegiatan seperti pengajian ibu-

ibu pengajian bapak-bapak, TPA maupun risma tetapi semua kegiatan itu tetap 

diposisinya ketua takmir masjid jadi kegiatan itu tidak bisa diadakan dengan 

sendiri-sendiri tanpa adanya persetujuan dari ketua takmir. 



 

 Pengurus masjid juga sangat mendukung dan sangat berperan aktif dalam 

berbagai kegiatan yang diadakan dimasjid Al-Huda, karena ditunjang dari dana 

kas yang ada dimasjid bisa untuk mendanai kegiatan yang telah pengurus tetapkan 

ketika dilakukan rapat. Selain dana kas masjid ada juga dana dari donatur yang 

membantu untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan dari masjid Al-Huda 

tersebut. 

A. Sumber-sumber Kas Masjid Al-Huda Sukarame 

Kas menurut Moh Benny Alexandri dalam buku Manajemen Keuangan 

Bisnis adalah “kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro, setara 

kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka 

pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa 

menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan”. Jadi yang dimaksud dengan 

kas ialah alat pembayaran yang dimiliki oleh lembaga organisasi dan siap 

digunakan operasi lembaga setiap saat dibutuhkan, karenanya kas mencakup 

semua alat pembayaran yang dimiliki lembaga yang disimpan dibendahara 

maupun dibank dan sewaktu-waktu dana tersebut siap dipergunakan. 

Karena itu, penting sekali bagi lembaga untuk memiliki kas dalam jumlah 

dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa 

mengganggu operasi lembaga. Untuk kepentingan itulah, perlu sekali dibuat suatu 

laporan sebagai alat pengendali keluar masuknya kas yang dimiliki lembaga. 

Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan  



 

pengeluaran kas perusahaan didalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan 

tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.  

Bapak Rusdi mengatakan kas masjid didapat dari zakat fitrah maupun zakat 

maal, shadaqah, sumbangan dari pemerintah, dari donatur. Sedangkan menurut 

bapak Agus kas masjid juga diperoleh dari shalat jumat, hari-hari tertentu, kotak 

amal yang beredar setiap event, kemudian dari donatur yang membantu 

pembayaran listrik, donatur pembangunan masjid bahkan ada donatur yang dari 

arab saudi, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN . 

Jadi sumber kas masjid Al-Huda sukarame diperoleh dari kotak amal, 

donasi dari jamaah shalat jumat, dari event yang telah diedarkan kotak amal, dari 

perusahaan-perusahaan yang bentuknya swasta maupun dari pemerintahan  seperti 

BUMN, dari zakat, shadaqah, dari donatur yang bentuknya tetap maupun tidak 

tetap bahkan ada donatur yang langsung datang dari arab saudi yang jumlahnya 

sangat bervariasi. Bendahara masjid Al-Huda memperinci dana kas tersebut agar 

masjid Al-Huda menghasilkan arus kas bersih dimasa mendatang baik pemasukan 

maupun pengeluarannya. Secara teori kas masjid dikatkan setara (kas equivalent) 

karena, zakat, shadaqah, dan kotak amal itu sangat liquid bagi lembaga yang 

sewaktu-waktu bisa digunakan ketika dana kas dibutuhkan. 

 

 

 



 

Selain kas masjid didapat dari kotak amal, donasi, dari jamaah shalat dan 

perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah kas juga diberdayakan atau 

dimanfaatkan untuk kepentingan operasioanal masjid seperti: kegiatan-kegiatan 

sosial, membayar imam masjid maupun marbotnya dan juga memberikan 

semacam apresiasi kepada orang-orang yang dianggap berjasa pada masjid untuk 

kerja secara reguler. 

Hal yang mendasar terkait sumber dana kas masjid Al-Huda dalam praktek 

nyatanya adalah adanya keterbukaan pengurus kepada para jamaah untuk ikut 

andil dalam mengawasi atau mengontrol kemana saja dana kas dan untuk apa saja 

dana tersebut digunakan dan bagaimana kondisi kasnya.  

Pada umumnya jamaah berhak mengetahui agar tetap percaya kepada para 

pengurus,untuk itu pengurus mengumumkan secara terbuka kondisi kas yang ada 

dimasjid Al-Huda, karena setiap minggunya tepatnya hari jumat pengurus 

(Bendahara) mengumumkan kondisi kas pengeluaran setiap minggunya  kemudian 

satu tahun sekali ada laporan pertanggung jawaban itu berhak dilaporkan kepada 

para jamaah. Bahkan sampai rata-rata pertahunnya jamaah berhak mengetahui, 

dimasjid Al-Huda tersebut rata-rata pertahun sampai 20%, dan dana kas yang 

sudah terkumpul terakhir sekitar 59.900.000 pada tanggal 7 juli 2017 dana kas 

tersebut disimpan dibank mandiri syariah. 

 

 



 

Dalam teori sebagaimana dijelaskan pada Bab II, bahwa laporan arus kas 

adalah memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas lembaga 

organisasi selama periode tertentu. Tujuannya ialah memberikan informasi 

mengenai kondisi kas dari kegiatan pendanaan. 

B. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Kas Masjid Al-Huda 

Dari uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya  sudah terlihat 

bahwa masjid Al-Huda telah memberdayaan atau memanfaatkan kas untuk 

difungsikan membiayai kegiatan dakwah seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 

III Halaman 42 dan kegiatan yang diberdayakan dalam masjid Al-Huda yakni 

pengajian inu-ibu, pengajian bapak-bapak dan yang rutin dalam kegiatan yang ada 

dimasjid itu yakni pengajian dan kegiatan TPA karena baik pengajian maupun 

TPA untuk bentuk penyadaran umat jadi harus diberdayakan. 

Penulis melihat bahwa dalam pencapaian hasil dari kegian-kegiatan yang 

sudah terlaksana penulis katakan belum sepenuhnya berjalan dengan sesuai apa 

yang diharapkan, walaupun hampir sama rata berhasilnya dari semua kegiatan 

yang ada, tetapi menurut bapak Harsono kegiatan yang paling berhasil adalah 

kegiatan TPA. 

 Menurut penulis seharusnya kegiatan yang ada dimasjid Al-Huda harus 

semuanya berhasil karena dalam bentuk pemberdayaan kas masjid sudah bisa 

untuk mendanai kegiatan pengajian ibu-ibu majelis taklim yang diadakan setiap 

hari minggu, maupun pengajian bapak-bapak yang diadakan malam kamis, selain 

pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, ada juga pengkajian Islam dan tafsir 



 

diadakan setiap malam rabu, dan selain itu juga masjid Al-Huda 

menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dan TPA ini menjadi 

kegiatan rutin, karena ini bentuknya untuk penyadaran umat jadi perlu didanai, 

dan semua kegiatan yang ada harus disama ratakan. 

Dana yang digunakan untuk membiayai pengajian ibu-ibu, pengajian 

bapak-bapak, pengkajian Islam dan tafsir, TPA maupun peringatan hari besar 

Islam seperti membayar penceramah, snack, foto copy silabi materi yang akan 

dibawakan ketika pengajian ini bentuk pengajian ibu-ibu, tafsir Islam dan 

pengajian bapak-bapak, jika peringan hari besar Islam lebih dari itu selain untuk 

konsumsi kas masjid juga digunakan untuk sewa tarub, kursi, bayar penceramah, 

dan kas untuk pembiayaan TPA seperti untuk membeli meja mengaji, al-qur’an 

yang dibutuhkan dan menggajih guru ngaji sebesar 400 rb setiap bulannya. 

 Selain kas masjid bisa mendanai pengajian  dan TPA kas masjid juga bisa 

mendanai kegiatan operasional masjid seperti menggajih marbot, menggajih 

imam tetap dan biaya rutin yang setiap bulannya harus dikeluarkan. Masjid Al-

Huda adalah lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak 

dalam bentuk dakwah.  

Peran pengurus masjid dalam pemberdayaan kegiatan dakwah itu sudah 

diserahkan kepada masing-masing bidang kegiatan karena sudah ada bagiannya 

tersendiri seperti, TPA sudah ada bidangnya sendiri tetapi dari semua kegiatan 

yang ada itu tetap harus ada diposisinya ketua.  

  



 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan setelah dianalisis terlebih dahulu maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Pada dasarnya kas masjid itu sangat likuid, karena kas masjid mencakup 

semua alat pembayaran yang dimiliki lembaga yang disimpan dibendahara dan 

kas yang ada dimasjid Al-Huda Sukarame disimpan di bank syariah mandiri dan 

sewaktu-waktu dana tersebut bisa dipergunakan untuk membiayai kegiatan. Kas  

masjid Al-Huda sukarame didapat dari kotak amal, donasi dari para jamaah 

shalat, dari event yang kemudian mengedarkan kotak amal, dari perusahaan 

swasta maupun pemerintahan seperti BUMN, dari zakat maupun dari donatur 

yang sifatnya tetap maupun tidak, dan kegiatan yang ada pada masjid Al-Huda 

juga sangat bervariasi seperti pengajian rutin bapak-bapak maupun ibu-ibu serta 

diadakannya TPA untuk anak mempelajari agama, dan dana masjid juga bisa 

untuk mendanai atau membiayai kegiatan TPA seperti memberikan honor kepada 

guru ngaji, membeli al-qur’an dan meja, sedangkan dana untuk membiayai PHBI 

seperti menyewa tarub, kursi, dan konsumsi. maupun kegiatan operasional yang 

sifatnya rutin. 

 



 

B. Saran 

Sebagai bagian dari perbuatan amar ma’ruf dan nahi mun’kar atau upaya 

saling nasehat menasehati dalam kesabaran dan kebaikan, sebagai bahan 

pertimbangan dan kemajuan Masjid Al-Huda Sukarame. Penulis kemukakan 

saran dan masukan sebagai berikut: 

1. Pengurus agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 

yang ada, serta membentuk kepengurusan Risma agar bisa fokus dan 

memperlancar program kegiatan dakwah . 

2. Agar kegiatan yang dikelola oleh pengurus masjid dapat berjalan dengan 

baik maka hendaknya dengan dana kas yang ada harusnya pengurus 

mampu mengembangkan usaha-usaha ekonomi dengan mendirikaan 

lembaga ekonomi, seperti toko buku, dan koperasi syariah. Usaha ekonomi 

tersebut mempunyai peran ganda yakni sebagai sumber dana, sekaligus 

menyediakan kebutuhan serta lapangan pekerjaan untuk masyarakat 

sekitar. 

. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Darimana saja sumber kas masjid Al-Huda Sukarame, apakah sumber dana itu 

tetap ? 

2. Kas masjid digunakan untuk apa saja ? 

3. Dari kas terkumpul apakah ada saldo tersisa tiap tahunnya,berapa rata-rata ? 

4. Apakah masjid menghimpun dana zakat dan wakaf ? 

5. Apa bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan pengurus masjid, apakah 

pemberdayaan ini menjadi kegiatan rutin ? 

6. Diperkirakan dari kas yang ada bisa untuk mendanai kegiatan satu tahun 

kedepan? 

7. Dari pemberdayaan yang ada kegiatan apa yang paling banyak menyerap kas?  

8. Bagaimana peran pengurus masjid dalam pemberdayaan kegiatan dakwah, 

dari hasil evaluasi apa kegiatan yang paling berhasil ? 

9. Bagaimana cara mengontrol kas masjid dan siapa yang mengontrol ? 

10. Bagaimana agar kas dapat mencukupi untuk kegiatan ?  

11. Bagaimana realisasi masing-masing kegiatan dimasjid Al-Huda, apakah ada 

yang berhasil, apa penyebabnya ? 

 

 


