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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Masjid Jogokaryan 

1. Sejarah dan Profil Masjid Jogokariyan 

Pertengahan tahun 1967, dalam lingkup kampung Jogokariyan 

belum terdapat masjid. Pada tahun 1967, kegiatan keagamaan dan 

dakwah berpusat di langgar kecil yang terletak di RT 42 RW 11 yang 

saat ini menjadi rumah keluarga Bp. Drs Sugeng Dahlan. Di tahun 

1967 langgar ini jarang sekali dipenuhi jamaah meskipun saat kegiatan 

Ramadhan, dikarenakan pada tahun 1967 masyarakat Jogokariyan 

kebanyakan kalangan “Abangan” dan kultur Abdi Dalem prajurit 

keraton Ngayogyakarta Hadiningrat lebih menganut tradisi Kejawen 

dari pada kultur keislaman. 

Pada masa HB IV kampung Jogokariyan resmi di buka. Pada 

masa ini penduduk ndalem Beteng Baluwerti Keraton semakin 

banyak, maka Bergodo-bergodo prajurit kesatuan dipindah keluar 

beteng bersamanya keluarganya dan Abdi Dalem prajuit dari kesatuan 

“Jogokariyo” dipindah di selatan benteng, di utara Panggung Krapyak 

atau Kandang Menjangan, sehingga tempat tinggal/Palungguhan 

Prajurit ini sesuai dengan Toponemnya dikenal dengan nama 

“Kampung Jogokariyan”. 

Peran prajurit di Keraton Ngayogyakarta di mulai pada masa 

HB VIII, yang semula merupakan prajurit perang menjadi prajuit 

upacara dan mengalami pengurangan jumlah yang awalnya 750 orang 

menjadi 75 orang. Dampak dari hal tersebut yaitu banyak para abdi 

yang kehilangan jabatan dan pekerjaannya. Berjudi, mabuk dan 

Nyandu terbentuk karena hidup yang mapan saat masih bekerja 

sebagai Abdi Dalem. Pada saat terjadi pengurangan jumlah prajurit 

banyak yang berubah profesi menjadi petani dikarenakan tidak lagi 
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menerima gaji dan hanya diberi sawah (Palungguh) dan 

pekarangan. tidak sedikit yang tidak bisa menyesuaikan diri sehingga 

tanah pekarangan banyak yang jatuh dijual kepada pengusaha batik 

dan tenun di kampung Jogokariyan. Perubahan sosial ekonomi ini 

yang membuat syok warga dan kampung Jogokariyan mulai berubah 

menjadi kampung batik dan tenun, generasi anak-anak Abdi Dalem 

terpaksa bekerja menjadi buruh di pabrik tenun dan batik. Pada masa 

ini merupakan masa suram bagi keturunan Abdi Dalem prajurit 

Jogokariyan yang tidak dapat menyesuaikan diri pada perubahan status 

ekonomi yang ada. 

Pada saat gerakan PKI, masyarakat Jogokariyan yang dominan 

dari warga miskin dan buruh menyambut dengan antusias. Sedangkan 

para jurangan yang berasal dari “Abangan” aktif di PNI dan beberapa 

pendatang dari Karangkajen menjadi minoritas. Saat masa ini banyak 

masyarakat yang di tangkap dan dipenjara sebagai tahanan politik, 

tetapi Masjid Jogokaryan pada masa ini menjadi alat perekat untuk 

melakukan perubahan sosial yang menjadikan masyarakan 

Jogokariyan menjadi berkultur Islam. Masjid Jogokariyan menjadi 

agen perubahan yang semula “Abangan” Komunis menjadi 

masyarakat Islami melalui dakwah berbasis Masjid. 

Masjid ini mulai didirikan sejak bulan september 1966, oleh 

para masyarakat yang tinggal di kampung Jogokariyan. Ide pendirian 

masjid Jogokariyan ini di mulai dari H.Jazuri seorang pengusaha batik 

dari Karangkajen yang memiliki rumah di kampung Jogokariyan. Di 

saat awal pembangunan ada pemikiran jika masjid akan lebih baik dan 

monumental jika lokasi nya berada di pinggir jalan dan berada di 

tengah-tengah kampung. 

Sejak di resmikannya masjid Jogokariyan pada bulan Agustus 

1967, terdapat beberapa pembangunan lanjutan yaitu di tahun yg sama 

pada tanggal 20 agustus di bangun aula di lanjuti pembangunan 

serambi selatan dan atap seng pada tahun 1976, dan di tahun 1978 di 
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bangun serambi utara dengan atap alumunium krei. Pembangunan di 

lanjutkan di tahun 2003 dengan merenovasi masjid sehingga masjid 

Jogokariyan yang awalnya hanya masjid kecil biasa menjadi masjid 

berlantai tiga dan memiliki islamic center dan penginapan di atasnya 

sebagai usaha masjid. 

2.  Struktur Organisasi Masjid Jogokariyan  

Dari hasil penelitian yang di lakukan di masjid Jogokariyan, 

peneliti menemukan bahwa kepengurusan di masjid Jogokariyan di 

bentuk secara terorganisir. Pengurus masjid Jogokariyan tidak di 

bentuk hanya dengan musyawarah biasa saja, melainkan di bentuknya 

program berupa pemilu pemilihan takmir. Pemilu pemilihan takmir ini 

di selenggarakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Program ini di 

mulai dengan di bentuknya panitia komisi pemilu, panitia yang terpilih 

akan membagikan informasi ke masyarakat untuk melaksanakan 

pemilihan pengurus yang berlokasi di masjid Jogokariyan. Waktu 

pemilihan di mulai dari waktu pagi sampai masuknya waktu isya. 

Untuk pengurus yang terpilih akan di selenggarakan musyawarah 

besar mendiskusikan kegiatan masjid kedepannya. Dengan 

terbentuknya pengurus melalui program pemilu pemilihan takmir ini, 

di tujukan untuk baiknya pengelolaan kegiatan kegiatan yang ada di 

masjid Jogokariyan serta terbentuknya tenaga kerja yang dapat 

memberikan rasa percaya serta keyakinan bagi para jamaahnya. Untuk 

susunan pengurus takmir masjid Jogokariyan saat ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Susunan Pengurus Masjid Jogokariyan 

Dewan Syuro 

Ketua : 

Anggota : 

H. Muhammad Jazir, Asp 

Drs. H. Jufri Arsyad 

H. M. Chamid 

H. M. Supriyanto, ST. 

Ketua Umum : H. Muhammad Fanni Rahman, SIP. 
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Ketua Bidang 1 : 

Anggota : 

Salim A. Fillah 

Biro Pembinaan HAMAS ( Himpunan 

Anak-Anak Masjid Jogokaryan ) 

Rizkibaldi, Yushna Septian, Inna 

Rachmawati, M.Syafiq Hamzah, 

Muhammad Falakhul Insan, Reni 

Biro Pembinaan RMJ (Remaja Masjid 

Jogokariyan) 

Muhammad Hasan Habib, Nur Santi 

Riyadh, Novita Dewi, Muhammad 

Rosyidi,ST. 

Biro Perpustakaan 

M. Ikhlas, Isti, Liza, Jaja  

Biro Komite Aksi untuk Umat (KAUM) 

dan Relawan Masjid 

Nur Rahmat S, Pak Rais, Ahmeda Aulia, 

Rahmat Aryfin 

Biro Pendidikan dan Pengkajian Islam 

drh.H.Rudiatin, Mujib, Eko Budi Prasetyo, 

Nuruddin 

Biro Humas, Media dan Teknologi 

Informasi 

Krishna Yuniar R, Agus Triyatno, Anugrah 

Yoga, Supradiyana, Hendry Irianto, Rio 

Nurtantyana,  Iswahyudi, Bagas Wibisono, 

Dwi Sulasono  

Biro Perekonomian Masjid 

Cahyo Indarto, Cancer Tri Yulianto, 

Sugiarto (RW 11), Agus 

Suprianton,Wawan RW 10, Hari 

(GudegMandeg) 

Biro Klinik 

Ana Adina Patriani, dr. H. Soepangat, Budi 
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Munarti, Endah atantiasari, Nining, Dina, 

Istighfari Ayuningtiyas  

Ketua Bidang 2 : 

Anggota : 

H. Wahyu Wijayanto, S.Ag. 

Biro Pembinaan Ibadah Haji 

H. Subandi Suyuti,BcHk, H.M.Ikhsan, 

H.Dedi Suwaryo, Ibu.Hj.Joko Waskito 

Biro Pembinaan Imam dan Muazin 

HM. Wildan Ahmad,M.Ag, H.Busani, 

Dhani TR,  

Biro Ibadah Jumat 

Nursaid, Mujib Amin, Bp. Jendro Wardoyo 

Biro Pembangunan 

Ridwan Shodiq, ST. H. Ali Rosadi, 

Tunggul Tejo Isworo 

Biro Perawatan Jenazah 

Muhammad Rosyidi,ST. Anjang Nur 

Rohman, Amiruddin Hamzah, Bambang 

Suryanto RW 9, Jupari, Joko Waskito, Ibu 

Sujiman, Ibu Wasto, Ibu Sudarminah 

Sunarto, Ibu Sujono, Ibu Hj.Supadmi, Ibu 

Hj.Juwariyah Suroto 

Biro Peringatan Hari Besar Islam 

(PHBI) 

Muhammad Fibran, Aditya 

kuskarismantoro 

Biro Kuliah Subuh dan Pembinaan 

jamaah 

HM. Syabani, H. Suharjono, Abdullah 

Kahfi, Furqoni, drh.Agus Abadianto, 

Bambang Wisnugroho, Ibu Siti Zamharoch, 

Ibu Sri Rahayu, Ibu Ummu Hanik, Ibu 

Dra.Alice,M.Hum, Ibu Anis ASP, 

Ibu.Hj.Ismujadi 
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Biro Kerumahtanggaan 

Sudiwahyono, Riyadi Agustono, Boy 

Supriyadi, Joko Sarwono, Ibu Djufri 

Arsyad, Ibu Tok Sutarno, Ibu Wildan 

Ahmad 

Biro Ziswaf 

Ismail Toha Putra,SH. Ridwan Shodiq, 

ST., Eko Hidayatul Fikri 

Ketua Bidang 3 : 

Anggota : 

Syubban Rizalinoor, S.Ag. 

Biro Ummida (Ummi Muda) 

Ibu Dini Istiana, S.Psi. , Ibu Indra Welly 

Biro Kurma (Keluarga Alumni Remaja 

Masjid) 

Anjang Nur Rohman. M. Syaiful 

Basya,SE., Bambang Priambodo, Wahyu 

Bintoro, Eryo Sasongko 

Biro Kebudayaan dan Olahraga 

DR.Andre Indrawan, Drs.H.Tedhy Sutadi, 

Rusdi Harminto, Adhi Maryanto, Taufiq 

Nur Setiawan, Eko HP, M. Rais Rusyadi, 

Sugiarto RT44 

Biro IKS (Ikatan Keluarga Sakinah) 

Harmaji Suwarno, Ibu Siti Kusniatun, Ibu 

Sri Kadarwati, Ibu Siti Harjono, Suwarto 

Biro Donor Darah 

Mujiraharjo, Bagas, Zamzawi Ruslan,SE, 

Ali Riyanto, M.Diwan Sigit 

Biro Dokumentasi dan Kearsipan 

M.Agus, SE. , Anugrah Yoga, Nadia 

Nurussalamah, Firda, Lutfi JKT  

Biro Keamanan 

Wahyu Widayat, Bustami Istianto, Joko 

Purnomo, Agung SA, Mariman, M.Galang 
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Wibisono (Ega) 

Biro Pelatihan dan pengembangan 

masjid 

Syubban Rizalinoor, S.Ag, Gustami, 

Suharyanto, SE. Haidar M. Tilmitsani 

Sekretaris : HM. Rizqi Rahim, ST.M.Eng. 

DR. Andre Indrawan, M.Hum. 

Bendahara : Wahyu Tejo Raharjo, SE.  

Amiruddin  Hamzah 

  

3. Manajemen Masjid Jogokariyan 

Konsep manajemen masjid Jogokariyan memiliki 3 langkah 

yaitu pemetaan, pelayanan dan pemberdayaan yang telah dipilih oleh 

Ta’mir masjid Jogokariyan dan para ta’mir yang lainnya sebagai 

langkah strategis dan praktis. Pemetaan disini diartikan dengan setiap 

masjid harus memiliki peta dakwah yang jelas, wilayah kerja yang 

nyata, dan jama’ah yang terdata. Pendataan yang dilakukan masjid 

terhadap jama’ah mencakup potensi dan kebutuhan, peluang dan 

tantangan, kekuatan, dan kelemahan. Pendataan dilakukan setiap tahun 

dan menghasilkan database dan peta dakwah komprehensif. Database 

dan peta dakwah Jogokariyan mencakup nama KK, pendapatan, 

pendidikan, saja yang shalat dan yang belum, apakah termasuk dalam 

jama’ah masjid atau tidak, apakah sudah berqurban dan berzakat di 

Baitul Maal Jogokariyan, apakah aktif dalam kegiatan masjid ataukah 

tidak, bidang yang dikuasai, tempat bekerja dan lain-lain. Peta dakwah 

ini memperlihatkan gambar kampung yang diberi warna berbeda-beda 

dan diberi simbol yang berbeda pula seperti ikonik Ka’bah (sudah 

berhaji), Unta (sudah berqurban), Koin (sudah berzakat), Peci dan lain-

lain. 

Pada dasarnya masjid Jogokaryan ingin mengembalikan fungsi 

masjid seperti masjid yang ada di masa nabi muhammad SAW dengan 

membuat masyarakat luas merasakan kehadiran masjid Jogokariyan. 
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Untuk pengelolaannya sendiri pengurus masjid Jogokariyan 

menanamkan ideologi bahwasanya masjid itu yang di kelola bukan 

bangunan nya melainkan masyarakat sekitar nya melalui kegiatan-

kegiatan yang di buat oleh masjid. Untuk kegiatan nya sendiri fokus 

dari pengurus masjid Jogokariyan ialah menghadirkan kegiatan yang 

melayani serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan 

problematika yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Langkah yang di 

ambil oleh pengurus masjid Jogokariyan untuk menyampaikan pesan 

tersebut ke masyarakat melalui sensus yang di selenggarakan oleh 

masjid untuk mendapatkan data masyarakat sehingga masjid memiliki 

database masyarakat di Jogokariyan. 

4. Kegiatan Masjid Jogokariyan. 

Kegiatan masjid Jogokariyan di fokuskan untuk memakmurkan 

masyarakat di sekitarnya. Para pengurus tidak henti-hentinya membuat 

program yang cocok untuk menyelesaikan problematika yang terjadi di 

masyarakat sekitarnya. Namun, untuk kegiatan pada umumnya hampir 

sama seperti masjid pada umumnya yaitu memastikan ter 

selenggaranya shalat berjamaah 5 waktu serta menjadikan masjid 

sebagai fasilitas untuk mendakwahi ajaran agama islam. Berikut 

kegiatan yang ada di masjid Jogokariyan pada umumnya 

a. Shalat berjamaah 5 waktu 

Pengurus masjid menyikapi kegiatan shalat berjamaah 5 waktu 

di masjid dengan sangat dalam. Karena memang shalat jama’ah 

memiliki keutamaan yang lebih tinggi di bandingkan dengan shalat 

sendirian. Dahulunya pengurus masjid Jogokariyan membuat program 

khusus yaitu gerakan menshalatkan orang hidup. untuk membebaskan 

masyarakat nya yang masih malas bahkan belum bisa melakukan 

shalat. 

Pengurus masjid Jogokariyan membentuk tim khusus untuk 

datang kerumah masyarakat yang masuk dalam peta dakwah masjid 

jogokaryan lalu menyebarkan undangan untuk berjamaah di masjid 
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bahkan menghadirkan ustad untuk mengajarkan shalat bagi 

masyarakatnya yang masih belum mengerti untuk melaksanakan 

shalat. 

b.  Kegiatan Ceramah 

 Kegiatan ceramah serta kultum tidak luput dari aktivitas masjid 

Jogokariyan. Masjid Jogokariyan telah rutin menjadwalkan kajian 

setiap minggunya, dan kajian tersebut di buka untuk masyarakat 

umum. Terdapat 5 kali kajian rutin setiap minggunya. Yaitu kajian 

tafsir alqur’an dan syariah hadits, pelatihan tahsin alqur’an, kajian 

dhuha, kajian sirah nabi dan sahabat, kajian tadabur alqur’an. 

c. Taman Pendidikan Anak 

Menjadikan masjid yang ramai di kunjungi oleh anak anak 

sungguh membutuhkan manajamen yang baik dan profesional. Serta 

kesadaran baik dari pengurus dan jamaah untuk menerima keberadaan 

anak anak untuk melakukan kegiatan di masjid. Anak anak yang 

kebiasaan nya bercanda di masjid terkadang mengganggu kenyamanan 

beribadah bagi para jamaah dewasa. Di masjid Jogokariyan masjid 

ramai di kunjungi anak anak karena aktivitasnya. Masjid Jogokariyan 

menyediakan TPA himpunan anak anak masjid (HAMAS) 

Jogokariyan yang di adakan setiap ba’da maghrib serta pengajian anak 

setiap sabtu ba’da maghrib. 

Tabel 4.2 Kegiatan Masjid Jogokariyan 

No. Nama Kegiatan Hari Waktu 

1. Kajian Subuh Setiap Hari Ba’da Subuh 

2. TPA HAMAS Setiap Hari Maghrib - Isya 

3. Futsal Sabtu Sabtu 

4. Pengajian Anak Sabtu Maghrib - Isya 

5. Pengajian Malam 

Rabu 

Selasa Ba’da Isya 

6. Tadarus Keliling Jum’at 20.00 - 21.30  
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Remaja 

7. Forum Kajian 

Malam Selasa ( 

FKMS) 

Senin 20.00 - 21.30 

8. Pembacaan Riyadhus 

Shalihin 

Setiap Hari Ba’da Maghrib 

9. Majelis Dhuha Kamis 08.00 - 09.00 

10. Majelis Jejak Nabi Kamis 16.00 - 17.30 

11. Poliklinik Masjid 

Jogokariyan 

Senin - Rabu Maghrib - 20.00 

Jum’at 13.00 - 14.00 

12. Pengajian Ikatan 

Keluarga Sakinah 

Ahad ke-1 20.00 - 21.30 

13. Shodaqoh Beras Insidental - 

14. Keputrian Ahad 09.00 

15. Pengajian Keluarga 

Jamaah Haji 

 06.00 - 07.00 

16. Olahraga UMMIDA Ahad 16.00 - 17.00 

17. Kajian UMMIDA Ahad ke 2 & 4 - 

18. Tadabbur Alam Ahad 05.30 - 07.30 

19. Kajian Kurma Sabtu ke 1 & 3 20.00 - 22.00 

20. Pengajian Ahad Legi Ahad Legi 06.00 - 07.00 

21. Tadarus Bapak-

Bapak 

Kamis 20.00 - 21.30 

22. Pengajian Aisyiah Setiap Tanggal 7 20.00 - 21.30 

23. Agenda Akhir Tahun Akhir Tahun 

Hijriah / Masehi 

20.00 - 22.30 

24. Pesantren Sabtu 

Ahad ( PETUAH) 

Insidental ( Sabtu 

- Ahad ) 

- 
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B. Kualitas Pelayanan Masjid Jogokariyan 

Dari hasil penelitian yang di lakukan di masjid Jogokariyan, 

peneliti mendapatkan hasil bahwa pelayanan yang di sediakan oleh 

pengurus masjid Jogokaryan telah secara penuh memaksimalkan 

potensi dari pelayanan masjid melalui program serta kegiatan masjid 

yang disediakan dan membuat wilayah disekitar masjid Jogokariyan 

menjadi makmur hal ini dilihat ramainya jamaah masjid Jogokariyan 

serta datangnya berbagai pengunjung dari luar kota untuk mengadakan 

kegiatan di masjid Jogokariyan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan 

menjabarkan nya sebagai berikut : 

Pertama , pada fasilitas dan pelayanaan pembinaan ibadah 

Idealnya sebuah masjid memiliki tempat yang cukup untuk 

menampung jamaah nya untuk berjamaah di masjid serta memfasilitasi 

untuk di selenggarakan nya kegiatan dakwah di lokasi masjid. Masjid 

Jogokaryan tidak hanya fokus akan luasnya tempat untuk beribadah 

serta adanya tempat untuk menyelenggarakan kegiatan dakwah. Dari 

hasil penelitian yang di lakukan di masjid Jogokaryan, peneliti 

menemukan bahwa masjid Jogokariyan memiliki fasilitas yang 

lengkap untuk mendukung segala kegiatan keagamaan, mulai dari alat-

alat untuk pengajian anak-anak sampai alat-alat untuk mengadakan 

seminar.  

Kedua, pada pelayanan sosial dan kemasyarakatan masjid yang 

memiliki pengurus seharusnya memiliki kemampuan untuk 

memberikan pelayanan yang baik serta handal bagi para jamaahnya. 

Walapun memang masjid bukan seperti perusahaan yang menyediakan 

jasa berupa pelayanan untuk pelanggannya dan jamaah yang bukan 

pelanggan yang harus mendapatkan kepuasan dari perusahaan 

penyedianya. Dari hasil penelitian yang di lakukan di masjid 

Jogokariyan menunjukan bahwa pengurus masjid Jogokariyan sangat 

peka terhadap kondisi masyarakat sekitar. Pengurus masjid 

Jogokariyan membentuk tim sensus untuk melakukan pendataan. 
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Pendataan ini di lakukan untuk memperoleh data masyarakat yang 

tinggal di kampung Jogokariyan. Lalu data masyarakat tersebut di 

kelola untuk mempetakan kondisi wilayah sekitarnya. Dengan adanya 

peta dakwah, pengurus masjid jogokaryan dapat memahami 

problematika yang terjadi di masyarakatnya. Adapun kepentingan 

sosial serta kemasyarakatan yang telah di wadahi oleh masjid 

Jogokariyan yaitu penyediaan pelayanan kesehatan melalui poliklinik 

yang ada di bagian Islamic center masjid Jogokariyan. Menyelesaikan 

masalah yang terjadi pada jamaah serta masyarakat, memberikan 

lapangan kerja, bahkan sampai melakukan bedah rumah bagi jamaah 

yang tempat tinggalnya tidak layak huni. 

Ketiga, pelayanan dalam memenuhi pendidikan serta 

pembinaan sumber daya manusia. Pengurus masjid Jogokariyan 

memberikan pengetahuan yang luas kepada jamaah nya melalui 

kegiatan yang di selenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

yang ada di Jogokariyan pengurus masjid Jogokariyan mengadakan 

kegiatan seperti kajian subuh yang di laksanakan setiap ba’da subuh. 

Pengajian mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pembacaan 

hadis hingga kajian majelis jejak nabi yang di adakan rutin setiap 

minggunya. Tak luput juga kajian keislaman yang sifat nya mendasar 

serta membahas isu isu modern juga di lakukan di masjid Jogokariyan. 

Tidak hanya itu masjid Jogokariyan pun memberikan fasilitas berupa 

perpustakaan untuk menunjang Jamaah mencari referensi buku 

keagamaan. Pengurus masjid Jogokariyan juga melayani jamaah yang 

datang dari dalam kota maupun luar kota yang ingin melakukan studi 

di masjid Jogokarian. Hal ini dilihat dari padatnya jadwal kunjungan 

ke masjid Jogokariyan dalam rangka kajian mengenai manajemen 

masjid maupun seminar mengenai manajemen masjid Jogokariyan. 

Keempat, dalam rangka memberdayakan masyarakat yang 

sekaligus jamaah masjid Jogokariyan. Pengurus masjid Jogokariyan 

berperan aktif dalam menunjukan kepeduliannya kepada jamaah nya. 
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Dari hasil penelitian yang di lakukan di masjid Jogokariyan, peneliti 

menemukan bahwa pengurus masjid Jogokaryan memiliki program 

berupa bantuan finansial maupun non finansial untuk mengangkat 

ekonomi Jamaah yang telah terdata oleh pengurus masjid Jogokariyan. 

Program tersebut berupa pelatihan pertukangan, pelatihan tata boga, 

pelatihan sablon bahkan sampai pelatihan jurnalistik lalu untuk 

program bantuan finansial pengurus masjid Jogokariyan memberikan 

bantuan berupa modal usaha. 

C. Dampak Kualitas Pelayanan Terhadap Perilaku Berwirausaha 

Jamaah 
Dari hasil penelitian yang di lakukan di masjid Jogokariyan, 

peneliti mendapatkan hasil bahwa Dampak dari kualitas pelayanan 

yang di sediakan oleh pengurus masjid Jogokaryan terhadap perilaku 

berwirausaha jamaah adalah sebagai berikut :  

1. Memperhitungkan Risiko 

Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi kegiatan usaha 

terkadang membuat kegiatan wirausaha sulit untuk di kendalikan. 

Sehingga akan datang waktu untuk pelaku usaha mengambil keputusan 

dengan tantangan pengambilan risiko yang memiliki kemungkinan 

berhasil atau tidak. Dalam hal ini Jamaah pelaku wirausaha bertindak 

secara individu. Belum ada program khusus dari masjid Jogokariyan 

untuk mengembangkan potensi jamaahnya dalam hal pengelolaan 

risiko dalam menjalankan usaha. Namun secara tidak sadar jamaah 

pelaku wirausaha telah memiliki kemampuan untuk memperhitungkan 

risiko dari pelayanan yang di sediakan oleh pengurus masjid 

Jogokariyan. Berjalan nya pelayanan yang di sediakan oleh pengurus 

masjid Jogokariyan secara maksimal membuat wilayah sekitar masjid 

menjadi makmur bahkan membuat masjid Jogokariyan menjadi 

destinasi wisata islami dan memberikan dampak positif bagi para 

jamaah pelaku wirausaha. 

2. Melakukan Hal-Hal Inovatif 
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Pelaku wirausaha sudah seharusnya memiliki perilaku kreatif 

dan selalu berusaha memperoleh suatu hal yang baru. Dalam kasus ini 

jamaah pelaku wirausaha sadar akan dampak dari pelayanan masjid 

Jogokariyan bagi kegiatan usahanya. Ramainya jamaah yang ada di 

masjid Jogokariyan berdampak kepada produk yang di sediakan oleh 

para jamaah pelaku wirausaha. Jamaah pelaku wirausaha menentukan 

produk yang tepat untuk di pasarkan. Tidak hanya itu, jamaah pelaku 

wirausaha juga berinovasi dengan memakai media sosial untuk 

memperomosikan produk usaha nya. 

3. Pengetahuan yang nyata akan hasil pekerjaan 

Jamaah pelaku wirausaha aktif dalam mencari informasi 

mengenai kegiatan yang berada di masjid Jogokaryan. Terutama 

kegiatan seminar yang di adakan di masjid Jogokariyan, hal ini di 

sebabkan oleh maksimalnya pelayanan yang di sediakan oleh pengurus 

masjid Jogokariyan sehingga masjid Jogokariyan menjadi makmur dan 

ramai jamaahnya. Dampak dari hal ini membuat para jamaah pelaku 

wirausaha sadar akan pentingnya berwirausaha di wilayah sekitar 

masjid Jogokariyan. Ramainya jamaah masjid Jogokariyan serta 

banyak nya kegiatan yang ada di masjid Jogokariyan memberikan 

peluang bagi jamaah pelaku wirausaha untuk menjual produknya serta 

menambah pendapatan untuk usaha meraka. 

4. Menentukan Rencana Jangka Panjang 

Jamaah pelaku wirausaha sadar akan potensi berwirausaha di 

sekitar masjid Jogokariyan. Jamaah pelaku wirausaha memiliki proyek 

jangka panjang untuk memperluas aset usahanya demi kenyamanan 

para pelanggan. Selain itu, Jamaah pelaku wirausaha juga berkeinginan 

untuk menambah aset usaha nya di masa yang akan datang. Hal ini 

merujuk dari besar nya potensi usaha di wilayah masjid Jogokaryan. 

Lokasi yang strategis serta ramainya orang yang berkunjung ke masjid 

Jogokaryan membuat hal terrsebut mampu mendukung proyek jangka 

panjang dari jamaah pelaku wirausaha. 
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5. Mengorganisasi Kegiatan Wirausaha 

Pengorganisasian sangatlah penting bagi kegiatan wirausaha. 

Pengorganisasian dapat menjadi tolak ukur untuk keberhasilan dalam 

rangka kerjasama untuk meraih suatu tujuan yang di sepakati bersama 

serta dapat mempermudah dalam pelaksanaan rencana. Dalam 

mengorganisasi kegiatan wirausaha Jamaah pelaku wirausaha belum 

sepenuhnya menerapkan tidak menerapkan hal-hal yang terkait 

organisasi di dalam usahanya. Jamaah pelaku wirausaha masih bisa 

memegang kendali kegiatan usaha dengan anggota keluarganya. 

Sehingga masih belum memerlukan organisasi untuk keefisienan 

kegiatan usaha. 


