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BAB II  

KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Berdasarkan pada pencarian literatur yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti tidak menemukan penelitian atau jurnal yang membahas tentang 

pengaruh kualitas pelayanan yang di sediakan oleh pengurus masjid 

Jogokariyan terhadap perilaku berwirausaha jamaah. Tetapi disini peneliti 

menemukan literatur  pendukung yang relevan untuk dijadikan obyek 

penelitian. Ada beberapa peneliti terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan 

dengan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, kualitas pelayanan serta 

motivasi berwirausaha. 

Ari Saputra dan Bayu Mitra Adhytama Kusuma dengan penelitian 

yang berjudul “Revitalisasi Masjid Dalam Dialektika Pelayanan Umat dan 

Kawasan Perekonomian Rakyat” tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan secara terperinci mengenai peranan masjid yang terdiri dari 

empat poin yaitu ibadah, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi 

umat. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pada 

umumnya masjid di indonesia masih menjalankan fungsi pada poin pertama 

yaitu ibadah. Namun hal tersebut berbeda dengan masjid Muttaqien 

Beringharjo Yogyakarta. Masjid Muttaqien telah mampu menjalankan ketiga 

fungsi dasar lainnya. Pada fungsi sosial kemasyarakatan, masjid Muttaqien 

menyediakan pelayanan sosial seperti penyediaaan pelayanan kesehatan rutin 

murah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta pemenuhan kebutuhan jamaah 

berbasis gender seperti penyediaan ruang sahabat ibu dan anak atau ruang 

laktasi. Pada fungsi pendidikan, masjid Muttaqien menyediakan layanan 

pendidikan gratis guna memperluas pengetahuan jamaah dan menyediakan 

perpustakaan dalam rangka gerakan literasi dan meningkatkan minat bacaan 

masyarakat. Pada fungsi pembangunan ekonomi umat, masjid Muttaqien 

mengerahkan semua potensi umat melalui zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. 
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Tony Wijaya pada penelitian nya yang berjudul “Kajian Model 

Empiris Perilaku Berwirausaha UKM DIY dan Jawa Tengah”. Tujuan dari 

penelitian ini secara umum untuk menguji peran sikap berwirausaha melalui 

intensi berwirausaha. Secara khusus penelitian bertujuan memperoleh hasil 

analisis peran antar variabel yaitu besaran peran sikap berwirausaha, norma 

subjektif, efikasi diri terhadap intensi berwirausaha, besaran efikasi diri 

terhadap intensi berwirausaha, besaran peran efikasi diri terhadap perilaku 

berwirausaha dan besaran peran intensi berwirausaha terhadap perilaku 

berwirausaha. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sikap ber 

wirausaha, norma subjektif dan efikasi diri berpengaruh positif terhadap 

perilaku berwirausaha secara langsung maupun melalui intensi berwirausaha.  

Husniyah Suryani dan Airlangga dengan penelitian yang berjudul 

“Peran Masjid Sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat ( 

Penelitian Deskriptif Pada PKL di Kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya )”. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran masjid Al-Akbar 

Surabaya sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat. Masjid Agung 

Surabaya atau yang juga biasa dikenal sebagai Masjid Al-Akbar Surabaya. 

Masjid ini salah satu dari masjid-masjid terbesar di Indonesia, yakni 

menempati urutan kedua sebagai masjid terbesar, tepat setelah Masjid 

Istliqlal di Jakarta. Dalam kesehariannya, banyak pedagang kaki lima (PKL) 

yang berdagang di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya. Pada mulanya kawasan 

sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya merupakan sebuah daerah yang bisa 

dibilang merupakan daerah baru, dalam artian belum banyak pemukiman 

disana apalagi aktivitas perekonomian yang terjadi. Para PKL di Masjid Al-

Akbar Surabaya terdiri dari dua jenis, yakni PKL yang sudah terdaftar resmi 

sebagai bagian dari paguyuban PKL Gayungan Masjid Al- Akbar. Terdapat 

juga para PKL ‘ilegal’ yang berdagang tanpa mengantongi izin resmi dari 

pemerintah kota Surabaya. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah 

dibuat dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya 

memiliki peranan sebagai roda penggerak perekonomian masyakarakat. Hal 

ini terlihat dari berbagai aktivitas perekonomian yang mencakup aktivitas 
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produksi, distribusi dan konsumsi yang terjadi di sekitar Masjid Al-Akbar 

Surabaya. 

Purwanto dengan penelitian yang berjudul “Peranan Keberadaan 

Masjid Agung Demak Dalam Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi dan 

Budaya Masyarakat Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten 

Demak” Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap peranan keberadaan 

Masjid Agung Demak Dalam Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi dan 

Budaya Masyarakat Peranan keberadaan Masjid Agung Demak terhadap 

perkembangan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat dapat kita 

lihat dari pengaruh yang ditimbulkan terhadap perkembangan kehidupan 

sosial masyarakat. Kesejahteraan dan taraf hidup yang semakin meningkat 

adalah bukti nyata dari keberadaan Masjid Agung dan komoditas sosial 

ekonomi dan budaya sebagai ikon Kabupaten Demak. Kabupaten Demak 

mempunyai dua objek sebagai komoditas pariwisata religius. Keberadaannya 

sudah terkenal di Indonesia, bahkan sampai tingkat dunia. Objek wisata 

unggulan tersebut adalah Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga 

di Kadilangu Kecamatan Demak. Setiap tahun pemasukan yang didapat dari 

kedua objek wisata tersebut bertambah secara signifikan. Alasan yang 

mendorong wisatawan mengunjungi Demak adalah untuk berziarah ke 

makam Sultan Fattah dan Sunan Kalijaga, Ingin beribadah langsung di 

Masjid Agung Demak dan Masjid Kadilangu, yaitu ingin meneliti sejarah 

Kesultanan Demak Bintoro, Merayakan Grebeg Besar, adapun yang datang 

dalam rangka Riyadloh, sebagaimana banyaknya musafir yang berlama-lama 

tinggal disekitar Masjid Agung Demak dan Masjid Kadilangu. Dan alasan-

alasan lainnya untuk berkunjung ke Demak. Animo atau keinginan 

masyarakat tersebut membuka peluang lebar-lebar Kota Demak untuk 

semakin berbenah dan menjadi lebih baik, sehingga visi dan misi kota Demak 

bisa terlaksana. 

Nurul Jannah pada penelitiannya yang berjudul “Revitalisasi Peranan 

Masjid Era Modern” Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertama, 

peran ibadah masih di jalankan di masjid era modern tetapi dalam ibadah 
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khususnya shalat yang di jalankan tidak menemukan ruh atau kenikmatan. 

Kedua, peran pendidikan masih di jalankan di masjid era modern tetapi hanya 

sebatas pendidikan ilmu. Ketiga, peran dakwah di era modern masih berjalan 

pada metodenya saja, namun teknis dari dakwah tidak di jalankan oleh 

masyarakat. Keempat, peran ekonomi di masjid era modern masih berjalan 

tapi belum maksimal. Kelima, peran sosial pada masjid era modern tidak 

berjalan secara maksimal sehingga output dari peran sosial tidak di dapat. 

Keenam, peran politik pada masjid era modern telah memudar. Ketujuh, 

peran kesehatan pada masjid era modern tidak berjalan. Kedelapan, peran 

teknologi, penulis menawarkan “website masjid” dengan adanya website 

masyarakat akan lebih mudah mengakses semua hal tentang masjid tersebut. 

Aziz Muslim pada penelitiannya yang berjudul “Manajemen 

Pengelolaan Masjid” menyimpulkan bahwa sebagai implementasi dari 

manajemen masjid dan pembinaan umat agar memperoleh hasil yang 

maksimal, menurut para ahli manajemen perlu di lakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Tumbuh kembangkan kemampuan orang per orang baik secara individu 

maupun kelompok 

2. Kuatkan ikatan sesama anggota masyarakat dan timbulkan kesungguhan 

mereka dalam bekerja 

3. Berikan informasi yang lengkap dan valid bagi siapa saja yang terlibat 

dalam suatu aktivitas 

4. Kembangkan kesepakatan dan berikan semangat sesama mereka 

5. Beranilah mengambil resiko dan selesaikan masalah secara kreatif. 

Hasbullah ahmad pada penelitiannya yang berjudul “Revitalisasi  

Masjid Produktif” berkesimpulan bahwa masjid produktif itu merupakan 

upaya secara sistematis dan berlangsung secara terus menerus untuk 

menyadarkan dan memberdayakan umat dengan berbagai aktivitas yang 

islami. Untuk mencapai hasil yang optimal perlu di dukung dengan sistem, 

aktivitas dan lembaga pemberdayaan masjid. Keberadaan masjid yang 

produktif memberikan manfaat bagi jamaah dan masyarakat lingkungannya. 
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Fungsi masjid yang seperti ini, perlu terus di kembangkan dengan 

pengelolaan yang baik dan teratur. Sehingga dari masjid lahir ihsan-ihsan 

muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian di 

harapkan dapat mempercepat perubahan sosio ekonomi di wilayah-wilayah 

masjid tersebut berada. Masjid merupakan wadah yang paling strategis dalam 

membawa dan menggerakan potensi umat islam untuk mewujudkan sumber 

daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Sebagai pusat pembinaan umat, 

eksistensi masjid kini di hadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan 

yang telah bergulir di lingkungan masyarakat. 

Dalmeri pada penelitiannya yang berjudul “Revitalisasi Fungsi Masjid 

Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural” mengemukakan bahwa 

konsep pemberdayaan masjid menjadi penting karena dapat memberikan 

perspektif  positif  terhadap orang yang lemah dan miskin. Komunitas miskin 

tidak di pandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan 

(kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang 

dinamis dan lain-lain) dan hanya menjadi objek pasif  penerima pelayanan, 

melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan 

kemampuan yang dapat di berdayakan. Serta di perlukan adanya data yang 

lebih konkret, karena format pendampingan yang di laksanakan di setiap 

daerah bisa jadi tidak akan sama. Setiap daerah mempunyai kekhasan sendiri 

sehingga di butuhkan adanya satu kontekstualitas metode pemberdayaan 

masyarakat tradisinya berdasarkan kekhasan tersebut. 

Amril Mansur pada penelitiannya yang berjudul “Masjid dan 

Transformasi Sosial Etis” menyatakan bahwa fungsionalisasi dan 

eksistensionalisasi masjid tidak lepas dari kemampuannya menjawab 

persoalan-persoalan social umatnya. Kemampuan  masjid seperti ini juga 

sangat terkait dengan pemahaman umatnya akan makna dan fungsi agama 

secara keseluruhan. Ketika agama di pahami sebatas pembentukan kesalehan 

individu, maka peranan masjid hanya sebagai tempat yang memfasilitasi bagi 

pelaksanaan ibadah rutin dan seremonial sebagaimana lazimnya selama ini 

yang di praktekkan. Sebaliknya ketika agama dimaknai tidak lagi sebatas 
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pembentukan kesalehan individu, maka dalam pengertian inilah kemudian 

keberadaan masjid di pertanyakan. Dan sesungguhnya pertanyaan ini 

menuntut akan peranan masjid pada kategori yang kedua, yakni menciptakan 

kesalihan social secara konkrik dan produktif. Dalam posisi seperti inilah 

sesungguhnya peranan masjid itu diinginkan, karena memang masjid baik 

dari perspektif normatif maupun historis merupakan media pembentukan 

kehidupan kesalihan etis individual sekaligus juga pembentukan kesalihan 

etis social kemasyarakatan yang terstruktur dan mengakar dalam kesadaran 

setiap umat. 

Setianto dan tika widiastuti pada penelitiannya yang berjudul “Analisis 

pemberdayaan sosial ekonomi di masjid At-Taqwa” masjid seharusnya 

memiliki fungsi dan peran tidak hanya sebatas sebagai tempat peribadatan 

tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat. Hal ini dilakukan supaya umat 

dapat meningkatkan kapasitasnya baik secara sosial maupun ekonomi 

sehingga dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Penelitian ini juga 

menunjukan bahwa peran masjid dalam pemberdayaan sosial ekonomi dapat 

di ukur dari indikator sebagai berikut :  

1. Masjid adalah tempat menghimpun dana umat, menyimpan dan 

membagikannya.  

2. Masjid menjadi tempat menumbuh kembangkan semangat gotong royong, 

kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.  

3. Meningkatkan taraf hidup umat, terutama kaum duafa dan miskin. 

4. Meningkatkan kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi umat melalui 

pendidikan dan usaha ekonomi.  

5. Memberikan pertolongan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

memerlukan melalui berbagai kegiatan sosial.
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

No Nama 

Penulis 

Judul Metode 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ari 

Saputra 

dan Bayu 

Mitra 

Adhyatma 

Kusuma 

Revitalisasi 

Dalam 

Dialetika 

Pelayanan 

Umat dan 

Kawasan 

Perekonomian 

Rakyat  

Kualitatif Untuk 

mendeskripsikan 

secara terperinci 

mengenai peranan 

masjid yang terdiri 

dari empat poin yaitu 

ibadah, sosial 

kemasyarakatan, 

pendidikan dan 

ekonomi umat. 

Pada fungsi sosial 

kemasyarakatan, masjid 

Muttaqien menyediakan 

pelayanan sosial seperti 

penyediaaan pelayanan 

kesehatan rutin murah, 

menciptakan lapangan 

pekerjaan, serta pemenuhan 

kebutuhan jamaah berbasis 

gender seperti penyediaan ruang 

sahabat ibu dan anak atau ruang 

laktasi. Pada fungsi pendidikan, 

masjid Muttaqien menyediakan 

layanan pendidikan gratis guna 

memperluas pengetahuan 

jamaah dan menyediakan 

perpustakaan dalam rangka 

gerakan literasi dan 

meningkatkan minat bacaan 

masyarakat. Pada fungsi 

pembangunan ekonomi umat, 

masjid Muttaqien mengerahkan 

semua potensi umat melalui 

zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. 
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2. Tony 

Wijaya 

Kajian Model 

Empiris 

Perilaku 

Berwirausaha 

UKM DIY dan 

Jawa Tengah 

Kualitatif Tujuan dari penelitian 

ini secara umum untuk 

menguji peran sikap 

berwirausaha melalui 

intensi berwirausaha. 

Secara khusus 

penelitian bertujuan 

memperoleh hasil 

analisis peran antar 

variabel yaitu besaran 

peran sikap 

berwirausaha, norma 

subjektif, efikasi diri 

terhadap intensi 

berwirausaha, besaran 

efikasi diri terhadap 

intensi berwirausaha, 

besaran peran efikasi 

diri terhadap perilaku 

berwirausaha dan 

besaran peran intensi 

berwirausaha terhadap 

perilaku berwirausaha. 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan sikap ber 

wirausaha, norma subjektif 

dan efikasi diri berpengaruh 

positif terhadap perilaku 

berwirausaha secara langsung 

maupun melalui intensi 

berwirausaha. 

3. Husniyah 

Suryani 

dan 

Airlangga 

Peran Masjid 

Sebagai Roda 

Penggerak 

Perekonomian 

Masyarakat. 

Kualitatif Untuk mengetahui 

peran masjid Al-

Akbar Surabaya 

sebagai roda 

penggerak 

perekonomian 

masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan dan 

analisis yang telah dibuat 

dapat ditarik sebuah 

kesimpulan, bahwa Masjid Al-

Akbar Surabaya memiliki 

peranan sebagai roda 

penggerak perekonomian 

masyakarakat. Hal ini terlihat 
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dari berbagai aktivitas 

perekonomian yang mencakup 

aktivitas produksi, distribusi 

dan konsumsi yang terjadi di 

sekitar Masjid Al-Akbar 

Surabaya. 

 

4. Purwanto Peranan 

Keberadaan 

Masjid Agung 

Demak Dalam 

Perkembangan 

Kehidupan 

Sosial Ekonomi 

dan Budaya 

Masyarakat 

Kelurahan 

Bintoro 

Kecamatan 

Demak 

Kabupaten 

Demak 

Kualitatif Mengarah pada 

pengaruh yang 

ditimbulkan Masjid 

Agung Demak 

terhadap 

perkembangan 

kehidupan sosial 

ekonomi dan budaya 

masyarakat Kelurahan 

Bintoro beserta 

masyarakat yang 

mempunyai aktifitas 

di sekitar kawasan 

Masjid Agung. 

 

Perkembangan kehidupan 

sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat dapat kita lihat 

dari pengaruh yang 

ditimbulkan terhadap 

perkembangan kehidupan 

sosial masyarakat. 

Kesejahteraan dan taraf hidup 

yang semakin meningkat 

adalah bukti nyata dari 

keberadaan Masjid Agung dan 

komoditas sosial ekonomi dan 

budaya sebagai ikon 

Kabupaten Demak. 

5. Nurul 

Jannah 

Revitalisasi 

Peranan 

Masjid Era 

Modern 

Kualitatif Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui peranan 

yang ada di masjid era 

modern. 

Perananan masjid di era 

modern yaitu dari segi ibadah 

masih dijalankan tetapi dalam 

ibadah khususnya shalat tidak 

menemukan ruh atau 

kenikmatan. Peran pendidikan 

masih hanya sebatas ilmu. 

Peran dakwah masih berjalan 
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pada metodenya. Peran 

ekonomi masih berjalan tapi 

belum maksimal. Peran sosial 

tidak berjalan secara maksimal 

sehingga output dari peran 

sosial tidak di dapat. Peran 

politik telah memudar. Peran 

kesehatan tidak berjalan. 

Untuk  peran teknologi penulis 

menawarkan “website masjid” 

agar masyarakat lebih mudah 

mengakses semua hal tentang 

masjid. 

6. Aziz 

Muslim 

Manajemen 

Pengelolaan 

Masjid 

kualitatif Penelitian ini 

bertujuan untuk 

manajemen masjid 

dan pembinaan umat 

agar memperoleh hasil 

yang maksimal 

Hasil dari para ahli manajemen 

yang perlu dilakukan agar 

hasil manajemen masjid 

memperoleh hasil maksimal 

yaitu (1) tumbuh kembangkan 

kemampuan orang per orang 

baik secara individu maupun 

kelompok, (2) kuatkan ikatan 

sesama anggota masyarakat 

dan timbulkan kesungguhan 

mereka dalam bekerja, (3) 

berikan informasi yang 

lengkap dan valid bagi siapa 

saja yang terlibat dalam suatu 

aktivitas, (4) kembangkan 

kesepakatan dan berikan 

semangat sesama mereka, (5) 

beranilah mengambil resiko 
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dan selesaikan masalah secara 

kreatif. 

7. Hasbullah 

ahmad 

Revitalisasi  

Masjid 

Produktif 

kualitatif Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menemukan hakikat 

masjid produktif 

melalui berbagai 

kegiatan dan 

komunikasi diantara 

pengurus dan jamaah 

masjid. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa masjid 

produktif mempunyai 

sistematis yang berlangsung 

secara terus menerus untuk 

menyadarkan dan 

memberdayakan umat dengan 

berbagai aktifitas yang islami. 

8. Dalmeri Revitalisasi 

Fungsi Masjid 

Sebagai Pusat 

Ekonomi Dan 

Dakwah 

Multikultural 

kualitatif Untuk mengetahui 

tingkat peranan masjid 

untuk menjadi pusat 

ekonomi dan dakwah 

Hasil penelitian 

mengemukakan bahwa konsep 

pemberdayaan dapat 

memberikan perspektif positif 

terhadap orang yang lemah 

dan miskin. Sehingga masjid 

harus kembali di fungsikan 

untuk mencerdaskan umat 

melalui dakwah di bidang 

muamalah yang selama ini 

tidak familiar dalam kajian 

kajian umat islam. 

9. Amril 

Mansur 

Masjid dan 

Transformasi 

Sosial Etis 

kualitatif Penelitian ini 

mengangkat konteks 

masyarakat muslim 

kekinian, yaitu 

mengenai 

keterasingan masjid 

dari masyarakatnya. 

Masjid baik dari perspektif 

normatif maupun historis 

merupakan media 

pembentukan kehidupan 

kesalihan etis individual 

sekaligus juga pembentukan 

kesalihan etis sosial 
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kemasyarakatan yang 

terstruktur dan mengakar 

dalam kesadaran setiap umat. 

8. Setianto 

dan Tika 

Widiastuti 

Ananlisis 

pemberdayaan 

sosial ekonomi 

di masjid At-

Taqwa 

kualitatif Penelitian ini 

mengangkat peran 

pemberdayaan sosial 

masjid pada masjid 

At-Taqwa simorejo 

surabaya 

Masjid seharusnya memiliki 

fungsi dan peran tidak hanya 

sebatas sebagai tempat 

peribadatan tetapi juga sebagai 

pusat pemberdayaan umat. Hal 

ini dilakukan supaya umat 

dapat meningkatkan kapasitas 

nya baik secara sosial maupun 

ekonomi sehingga dapat 

mencapai masa depan yang 

lebih baik. 
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B. Landasan Teori 

1. Masjid 

a. Definisi Masjid 

 Masjid dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu 

rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam. Masjid 

berasal dari bahasa arab sajada yang berarti tempat sujud atau 

tempat menyembah allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah 

masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat 

di wilayah manapun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di 

tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran 

syariat islam tidak boleh sesuai untuk di jadikan tempat shalat. 

Rasulullah SAW bersabda :  

ض   (مسلم رواه)                                                            َرا  َمساِجد   ك لََّها اَْلا
“Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat 

sujud (masjid”) (HR. Muslim). 
 

Pada hadis yang lain Rasululah bersabda pula:  
 

ًرا (مسلم رواه)             وا ض   َمساِجدًا َوَطه  َرا ِعلَتا  لَنَا اَْلا  ج 

 

“Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat 

sujud dan keadaannya bersih”. (HR. Muslim) 

Masjid tidak bisa di lepaskan dari masalah shalat. 

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas, setiap orang bisa 

melakukan shalat di mana saja, di rumah, di jalan, di kendaraan, dan 

di tempat lainnya. (Ayub, 1996). 

b. Latar Belakang Berdirinya Masjid 

Masjid menjadi sarana pertama yang di bangun di masa 

Daulah Islamiyah yang di mulai pada periode Rasulullah SAW di 

Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Yasrib (Madinah) beliau 

membangun masjid di Quba yang letaknya pada waktu itu di pinggir 

kota madinah, sekitar tiga mil dari masjid Nabawi. Masjid itu di 
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bangun oleh Rasulullah SAW sebelum beliau mempunyai rumah 

atau tempat tinggal untuk dirinya sendiri. Pembangunan masjid yang 

pertama ini sangat sederhana konstruksinya dan bahannya pun 

sederhana. Masjid Quba tersebut terdiri dari empat tiang utama yang 

terdiri dari batang kurma. Pekerjaan Rasulullah SAW dengan para 

sahabatnya dalam pembangunan masjid Quba di nukilkan dalam Al-

Qur’an surat At-Taubah ayat 18 sebagai berikut :  

 

 ِ ر  َمَساِجدَ اّللَّ َكاآَ وَ إِنََّما يَعام  ِآ ا ِِوِر َومَ َاَآ الةََّوآَ َو لَّ الةاَّ ِ َوالاَِوا ََ ِّاّللَّ َا  َم لَما   َم

( ََ تَِدي ها ََ الام  َ  فَعَسَّ م ولَئَِك مَنا يَك ون وا ِم (١٨إِْلاّللَّ شَ    يَخا

 
“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah 

ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 

kemudian serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka merekalah 

orang-orang yang di harapkan termasuk golongan orang-

orang yang mendapat petunjuk” 

Ayat di atas memberi penekanan bahwa pembangunan 

masjid merupakan manifestasi keimanan dan hanya orang yang 

berimanlah yang sanggup memakmurkan masjid. jadi masjid yang 

tidak makmur dan sepi dapat di gunakan sebagai indikator dari 

keimanan umat di lingkungannya. (Amiruddin, 2001)  

c. Fungsi Masjid 

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah 

SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepadanya (Ayub, 1996). 

Selain itu, menurut (Harahap, 1993) masjid bukan hanya sebagai 

tempat shalat saja tetapi juga tempat memberikan pendidikan agama 

dan umum, rapat-rapat organisasi, pertokoan, dan bahkan kegiatan 

beladiri, olahraga, kesenian, pernikahan, dan peresmian “walimatul 
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ursh”. Masjid memiliki berbagai fungsi salah satunya menurut 

Ayub, 1996 antara lain : 

1) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan 

mendekatkan diri kepada allah SWT. 

2) Masjid adalah tempat kaum muslimin beri’tikaf, membersihkan 

diri, menggembleng batin/keagamaan sehingga selalu 

terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan 

kepribadian. 

3) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna 

memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam 

masyarakat. 

4) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, 

mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan 

pertolongan. 

5) Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan 

kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan 

bersama. 

6) Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk 

meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin. 

7) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-

kader pimpinan umat . 

8) Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan 

membagikannya. 

9) Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial. 

Sedangkan pada masa Rasullah SAW fungsi masjid dapat diuraikan 

sebagai berikut (Muslim, 2004) : 

1) Untuk melaksanakan ibadah mahdhah seperti shalat wajib, 

shalat sunnah, sujud, I’tikaf, dan shalat-shalat sunnah yang 

bersifat insidental seperti shalat Id, shalat gerhana, dan 

sebagainya. 
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2) Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran islam. Nabi SAW 

sering menerima wahyu dalam masjid Madinah, dan 

mengajarkannya pada para sahabat dalam berbagai hal seperti 

hukum, kemasyarakatan, perundang-undangan dan berbagai 

macam hal lainnya. 

3) Sebagi pusat informasi islam. Rasullah SAW menyampaikan 

berbagai macam informasi di masjid termasuk menjadikannya 

sebagai tempat bertanya bagi para sahabat.  

4) Tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, menyelesaikan 

masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian 

berbagai problem yang terjadi pada masyarakat. 

5) Masjid sebagi pusat kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang 

dimaksud bukan berarti sebagai pusat perdanganan atau 

industri, tetapi sebagai pusat untuk melahirkan ide-ide dan 

sistem ekonomi yang islami, yang melahirkan kemakmuran dan 

pemerataan pendapatan bagi umat manusia secara adil dan 

berimbang. 

6) Sebagai pusat kegiatan sosial dan politik. Kegiatan sosial tidak 

bisa dipisahkan dengan masjid sebagai tempat berkumpulnya 

para jama’ah dalam berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan 

politik juga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masjid, 

karena politik dan kehidupan manusia merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan. Politik yang dikembangkan dalam 

hal ini yaitu politik tingkat tinggi yang bersifat islami dan 

bukan politik yang murahan, kotor dan mencelakakan 

kelompok masyarakat.  

 

d. Peranan masjid 

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah SAW. 

Terutama dalam periode madinah, eksistensi masjid tidak hanya 

di manfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat 
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mukhdah/khusus, seperti shalat, tapi juga mempunyai peran 

sebagai berikut (Ayub, 1996) : 

1) Dalam keadaan darurat setelah mencapai tujuan hijrah di 

madinah, beliau bukannya mendirikan benteng pertahanan 

untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh tetapi 

terlebih dahulu membangun masjid. 

2) Kalender islam yaitu tahun Hijriyah dimulai dengan 

pendirian masjid yang pertama, yaitu pada tanggal 12 rabiul 

awal, permulaan tahun hijriyah selanjutnya jatuh pada tanggal 

1 Muharram. 

3) Di Mekah agama islam tumbuh dan di Madinah agam islam 

berkembang. Pada kurun pertama atau periode Makkiyah, 

Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan dasar-dasar agama. 

Memasuki kurun kedua atau periode Madiniyah, Rasulullah 

SAW menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. 

4) Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok 

orang Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan 

kepada Allah SWT. 

5) Masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong 

royong untuk kemaslahatan bersama. 

Dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan 

zaman, dinamika masjid-masjid sekarang ini banyak yang 

menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya, 

masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi 

juga sebagai wadah beraneka kegiatan jamaah/umat islam. Sebab, 

masjid merupakan integritas dan identitas umat islam yang 

mencerminkan tata nilai keislamannya. 

e. Administrasi masjid 

1) Arti Administrasi 

Pada zaman hindia belanda istilah “administrasi” 

umumnya dialihbahasakan menjadi “tatausaha” yang berarti 
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segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, mengetik, 

korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Jadi, sesuatu yang 

menyangkut pekerjaan kantor (office work) (Ayub, 1996). 

Namun menurut (Gazalba, 1989) administrasi sering di salah 

artikan dengan tatausaha. Tatausaha ialah bagian dari 

administrasi. Administrasi adalah mengurus, menuntun atau 

mengendalikan organisasi kearah tujuan untuk mewujudkan 

tujuan itu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa administrasi 

merupakan proses penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang 

melibatkan sedikitnya dua orang secara berdaya guna dan 

berhasil dengan rasionalitas (nalar) yang tinggi untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

2) Administrasi Masjid 

Selama ini masjid tidak mengenal administrasi secara 

sadar dan berencana. Urusan nya di dilaksanakan secara 

tradisional. Angkatan demi angkatan caranya tidak banyak 

berubah. Masjid hanya memiliki perubahan  pada segi 

bangunan, tidak sebagai lembaga atau institut. Jadi perubahan 

itu mengenai segi materiil, tidak segi spirituil, yaitu tidak 

mengenai perkembangan kearah kesempurnaan fungsi-fungsi 

dan makna.  

Pada awal zaman islam di jazirah Arab dan permulaan 

kurun islam di indonesia, yang mendirikan masjid adalah 

masyarakat muslim. Karena itu ia adalah milik dari masyarakat 

sekitarnya. sebagai konsekuensi selanjutnya rawatan dan 

kemajuannya jadi kewajiban anggota-anggota masyarakat itu 

pula. Dalam zaman khalifah-khalifah keadaaan berubah. 

Administrasi masjid adalah setaraf dengan kemajuan 

kebudayaan waktu itu, administrasi masjid di jalankan oleh 

penguasa atau wakilnya. (Gazalba, 1989) 
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f. Organisasi masjid 

1) Arti organisasi 

Manusia dalam sejarahnya sejak zaman dahulu sudah 

mengenal aneka macam organisasi dan menikmati manfaat 

berorganisasi. Ada organisasi yang hanya bertahan dalam waktu 

singkat, tetapi ada pula organisasi hingga sekarang pun tetap di 

pergunakan dan di perkembangkan oleh manusia. Organisasi-

organisasi turut serta mendeterminasi sejarah perkembangan 

umat manusia (Ayub, 1996). Organisasi merupakan elemen 

yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi di 

dalam kehidupan modern saat ini). Organisasi dapat membantu 

kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak 

dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Selain itu 

organisasi juga dapat membantu masyarakat dalam 

meningkatkan kelangsungan ilmu pengetahuan dan dapat 

menjadi sumber penting dalam macam-macam karier di dalam 

masyarakat (Winardi, 2006). 

Menurut (Harahap, 1993), setiap usaha untuk mencapai 

tujuan apalagi harus melibatkan orang banyak mutlak di 

perlukan orhganisasi. Organisasi adalah kumpulan dua orang 

atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan dicapai 

dengan bekerjasama. 

2) Organisasi Masjid 
Dalam konteks masjid, organisasi masjid berarti 

sekelompok orang yang bersatu dalam satu pimpinan dengan 

menentukan tujuan atau hasil yang ingin dicapai (Amiruddin, 

2001). Organisasi msjid terdiri dari ketua dan pengurus yang 

bertugas memimpin organisasi dalam melaksanakan program 

atau rencana kerja, baik bersifat rutin maupun yang khusus 

(Ayub, 1996). 
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3) Struktur Organisasi Masjid 

Struktur organisasi masjid adalah susunan unit-unit kerja 

yang menunjukan hubungan antar unit. Adanya pembagian 

kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan-

kegiatan yang berbeda-beda tersebut. Dan adanya wewenang, 

garis pembagian tugas dan laporan (Ayub, 1996). Struktur 

organisasi masjid tergantung kepada kesepakatan dan 

mekanisme kerja yang di pengaruhi oleh program pembinaan 

dan wilayah kerjanya (Amiruddin, 2001). 

4) Bagan Organisasi Masjid 

Struktur organisasi pada umumnya dapat di gambarkan 

dalam suatu sketsa yang di sebut bagan organisasi. Bagan 

organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi, yang di 

dalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan kotak-

kotak yang disusun menurut kedudukan/fungsi tertentu sebagai 

garis penegasan wewenang hierarki (Ayub, 1996). 

g. Manajemen masjid 

1) Arti manajemen 

Manajemen adalah segenap perbuatan menggerakan 

sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam suatu 

usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Ayub, 1996). 

Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus di lakukan secara 

rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus di ikuti 

dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.  

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang di 

riwayatkan Imam Thabrani : 

 إن هللا يحب إذا عمل محدكم العمل من يتقنه                                                                                 
 “Sesungguhnya allah sangat mencintai orang 

yang jika melakukan suatu pekerjaan, di lakukan secara 

itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)”. (HR Thabrani) 
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Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan 

cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal 

perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sehingga, manajemen 

berarti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, 

tepat, dan tuntas merupakan hal yang di syariatkan dalam ajaran 

islam (Didin, 2003). 

2) Manajemen masjid (Idarah masjid) 

Idarah masjid disebut juga manajemen masjid pada garis 

besarnya dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu, Idarah Binail 

Maadiy (Phisical Management) dan Idarah Binail Ruhiy 

(Funcsional Management). 

Idarah Binail Maadiy adalah manajemen secara fisik 

yang meliputi kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan 

fisik masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban, dan 

keindahan masjid (termasuk taman di lingkungan masjid), 

pemeliharaan tata tertib dan ketentraman masjid, pengaturan 

keuangan dan administrasi masjid, pemeliharaan agar masjid 

tetap suci, terpandang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan 

umat, dan sebagainya. 

Idarah Binail Ruhiy adalah pengaturan tentang 

pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, 

sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan islam seperti 

di contohkan oleh Rasulullah SAW. Idarah Binain Ruhiy ini 

meliputi pengentasan dan pendidikan akidah islamiyah, 

pembinaan akhlakul karimah, penjelasan ajaran islam secara 

teratur menyangkut pembinaan ukhuwah islamiyah dan 

persatuan umat, melahirkan fikrul islamiyah dan kebudayaan 

islam, mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan 

masyarakat. (Ayub, 1996) 
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2. Kualitas pelayanan masjid 

a. Definisi 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

arti kata layan adalah membantui mengurus atau menyiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan seseorang, meladeni. Sedangkan 

pelayanan adalah cara melayani. Kualitas pelayanan merupakan 

suatu cara untuk membandingkan persepsi layanan yang diterima 

pelanggan dengan layanan yang sesungguhnya. Apabila layanan 

yang diharapkan pelanggan lebih besar dari layanan yang nyata-

nyata diterima pelanggan maka dapat dikatakan bahwa layanan tidak 

bermutu, sedangkan jika layanan yang diharapkan pelanggan lebih 

rendah dari layanan yang nyata-nyata diterima pelanggan, maka 

dapat dikatakan bahwa layanan bermutu dan apabila layanan yang 

diterima sama dengan layanan yang diharapkan maka layanan 

tersebut dapat dikatakan memuaskan. Dengan demikian kualitas 

pelayanan merupakan suatu cara untuk mengetahui seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan 

yang diterima (Asakdiyah, 2005). 

 Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan (Tjiptono, 2002). Namun untuk 

masjid, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai pengaplikasian 

fungsi masjid pada zaman Rasulullah saw untuk dapat memenuhi 

kegiatan ibadah atau non ibadah para jamaah masjid. menurut Sidi 

gazalba dalam (Ayub, 1996), fungsi masjid di zaman Rasulullah saw 

antara lain, tempat belajar, tempat mengajar, tempat mengurus 

wakaf, zakat dan baitul maal, tempat berkonsultasi, dewan 

penasihat, administrasi, pawai senjata, menyusun taktik dan strategi 

perang, mendirikan kemah di halaman masjid bagi perajurit yang 

terluka, penginapan bagi musafir, deklamasi sajak/baca puisi dan 

kegiatan ibadah kaum wanita.  
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b. Kualitas pelayanan dalam perspektif islam 

Kualitas pelayanan merupakan suatu hal yang tidak hanya 

bertujuan untuk memberikan kepuasan semata. Pelayanan harus 

berdasarkan nilai-nilai syariah guna mewujudkan nilai ketakwaan 

sekaligus membuktikan konsistensi keimanannya dalam rangka 

menjalankan misi syariat islam. Hal tersebut dilakukan tidak hanya 

berorientasi pada komitmen materi semata, namun sebagian dari 

nilai ibadah. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat 

ihsan (baik) kepada sesama manusia maupun terhadap mahluk 

ciptaan Allah yang lainnya. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 7 

Allah SWT berfirman : 

ـُٔو۟ا و   َءاِوَرآِ ِلَِسۥ ٓ د  الا َسنت ما ِْلَنف ِسك ما ۖ َوإِنا مََسأال ما فَلََها ۚ فَإِذَا َجآَء َوعا َسنت ما مَحا ََك ما إِنا مَحا و ج   

۟ا لَتابِِرً               و۟ا َما َعلَوا آٍ َوِلِ تَبِِّر  َل َمرَّ ل و۟ا الاَمساِجدَ َكَما دََول وه  مَوَّ (٧اء:ا ﴿اإلسرَوِلَِداو     

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik 

bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka 

(kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat 

hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan 

orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan 

mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-

musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka 

kuasai” (QS.Al-Isra’: 7). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang 

seseorang lakukan akan kembali pada diri seseorang itu sendiri. Apa 

yang orang itu tanam itulah yang akan orang tersebut tuai. Dengan 

demikian apabila seseorang ingin berbuat baik, tidak perlu banyak 

pertimbangan untuk melakukannya, karena sesungguhnya kebaikan 

itu akan kembali untuk diri seseorang itu sendiri. Tetapi sebaliknya 

jika seseorang itu berbuat jahat maka kejahatan itu juga akan 

kembali pada diri seseorang itu sendiri. 



 
 

 

29 

 Dalam pandangan Islam yang dijadikan tolok ukur untuk 

menilai kualitas pelayanan yaitu standarisasi syariah. Islam 

mensyariatkan kepada manusia agar selalu terikat dengan hukum 

syara’ dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun memecahkan 

setiap permasalahan. Di dalam Islam tidak ada kebebasan beraqidah 

ataupun kebebasan beribadah. Apabila seseorang telah memeluk 

Islam sebagai keyakinan akidahnya, maka baginya wajib untuk 

terikat dengan seluruh syariah Islam dan diwajibkan untuk 

menyembah Allah s.w.t. sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan. 

(Tho'in, 2011). 

c. Pengurus masjid 

Dalam konteks masjid, kualitas pelayanan di pegang oleh 

pengurus masjid. Pengurus masjid adalah mereka yang menerima 

amanah jamaah untuk memimpin dan mengelola masjid dengan 

baik, memakmurkan baitullah. Pengurus di pilih dari orang-orang 

yang memiliki kelebihan dan kemampuan dan berakhlak mulia, 

hingga jamaah menghormatinya secara wajar dan bersedia 

membantu dan bekerja sama dalam memajukan dan memakmurkan 

masjid (Ayub, 1996). 

Pengurus masjid hendaknya mampu memperlihatkan sikap 

berikut ini :  

1) Keterbukaan 

Pengurus masjid patur bersikap terbuka terhadap 

jamaahnya, baik menyangkut program/rencana kegiatan 

maupun keuangan masjid. 

2) Keakraban 

Keakraban pengurus terhadap jamaah dapat 

memperlancar tugas dan kegiatan-kegiatannya. Berbagai 

problem pengurus dapat di bahas bersama-sama. 

Sebaliknya, rupa-rupa masalah yang di hadapi para jamaah 
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pun mungkin saja dapat di carikan jalan keluarnya melalui 

urun rembuk dengan pengurus masjid 

3) Kesetiakawanan 

Apabila ada jamaah yang ditimpa musibah, entah 

itu sakit, kecelakaan, meninggal dunia, dalam kesulitan 

ekonomi, dan sebagainya, pengurus selayaknya 

memperlihatkan rasa simpati dan keprihatiannya (Ayub, 

1996). 

d. Jamaah masjid 

Tolak ukur makmur nya masjid bisa di lihat dari banyaknya 

jamaah masjid. Hal ini juga menandakan bahwasanya pelayanan 

yang di sediakan masjid telah sesuai dengan keinginan jamaahnya. 

Menurut (Harahap,1993), Jamaah adalah keanggotaan masyarakat di 

bawah struktur organisasi dan memiliki peran dalam pemeliharaan 

masjid. Namun dalam bukunya (Ayub, 1996) menjelaskan bahwa 

jamaah  Menurut bahasa adalah “sejumlah besar manusia” atau 

“sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang 

sama.” Menurut syariat “jamaah” mengandung beberapa pengertian 

: 

1) Para penganut islam apabila bersepakat atas suatu masalah 

dan para pengikut agama lain di wajibkan mengikuti mereka. 

2) Masyarakat umum dari penganut islam 

3) Kelompok ulama mujahidin 

4) Jamaah muslimin apabila menyepakati seorang amir 

(pemimpin) 

5) Para sahabat dalam suatu kelompok khusus. 

Dari batasan di atas di tarik kesimpulan bahwa jamaah adalah 

masyarakat secara umum dari penganut islam yang bersepakat atas 

suatu masalah. Secara simbolik, jamaah di ibaratkan dengan sebuah 

gedung yang indah dan kokoh, para anggotanya adalah batu batanya 

yang tersusun rapi. Sedangkan pribadi-pribadi merupakan 
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semennya, yang menghubungkan dan mempertautkan satu bata 

dengan bata lain sehingga merupakan tembok yang kuat dan utuh. 

Jamaah masjid pada umumnya tidak terdaftar sebagaimana 

halnya jamaat gereja. Tetapi bukan berarti bahwa administrasi 

masjid tidak tertib. Tidak ada keharusan mendaftar jamaah, karena 

masjid bersifat terbuka. Siapa saja boleh melaksanakan ibadah di 

masjid, asalkan dia muslim. Meskipun demikian, menjadi jamaah 

masjid tetap terikat pada tugas dan kewajiban tertentu. Sebagaiman 

pengurus masjid, mereka  pun mempunyai tugas dan kewajiban 

yang harus di tunaikan. Tugas dan kewajiban itu adalah (Ayub, 

1996) : 

1) Mengeluarkan infak dan sedekah 

Untuk memelihara dan melakukan beraneka 

kegiatan, masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam 

memikul biaya inilah, jamaah masjid bertugas dan 

berkewajiban mengeluarkan infak dan sedekah. 

2) Turut memelihara masjid 

Memelihara masjid tidak hanya tugas dan kewajiban 

pengurus, tetapi juga tugas dan kewajiban jamaah. 

Pemeliharaan kebersihan, kerapian, keindahan, keasrian 

masjid merupakan tugas pengurus dan tugas jamaah. 

3) Aktif mengikuti kegiatan masjid 

Tanpa jamaah, kegiatan-kegiatan masjid tidak 

mungkin akan berjalan dengan baik dan sukses. Oleh karena 

itu, menjadi tugas dan kewajiban jamaahlah aktif dalam 

setiap kegiatan yang di adakan pengurus masjid. 

4) Memilih dan meminta pertanggung jawaban pengurus 

Pengurus di pilih dari dan oleh jamaah. Hal ini pada 

umumnya di lakukan di masjid-masjid yang di kelola 

bersama. Berbeda dengan masjid yang didirikan dan di kelola 

oleh seseorang, pengurusan masjid itu bergantung pada orang 



 
 

 

32 

itu. Bagi masjid yang di kelola bersama, tugas dan kewajiban 

jamaahlah memilih pengurus. Di samping itu pengurus yang 

telah selesai melaksanakan masa tugasnya wajib melaporkan 

pertanggung jawaban kerjanya kepada jamaah. 

5) Melindungi masjid dari bahaya 

Bahaya terkadang datang mengancam, sehingga 

masjid mengalami kerusakan dan kehancuran. Misalnya, 

bahaya dari bencana alam: banjir, gempa bumi, tanah 

longsor, angin topan, apabila terjadi banjir dan 

membahayakan masjid, tugas dan kewajiban jamaah masjid 

melindungi dan mengamankannya. Andaikan masjid yang 

terkena musibah itu sampai mengalami kerusakan dan 

kehancuran, tugas dan kewajiban jamaah pula membangun 

dan memperbaiki secara bergotong royong. 

 

3. Kewirausahaan 

a. Definisi Kewirausahaan 

 Kewirausahaan menurut tarmudji (1996) adalah kata “wira” 

diartikan sebagai teladan, dan “usaha” berarti kemauan keras. Dalam 

suatu wirausaha, seseorang yang melakukannya memikul tanggung 

jawab sekaligus mengambil risiko. Wirausaha dimulai dengan usaha 

berskala kecil, dengan modal usaha yang relative kecil, serta 

penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar yang kecil pula. Status 

usahanya adalah milik pribadi atau milik keluarga. Seorang 

wirausahawan berfungsi sebagai kapitalis: memasok dana dan 

sumber sumber nonmanusia lain untuk suatu perusahaan. Pendapat 

lain menyebutkan bahwa wirausahawan menjalankan fungsi sebagai 

manajer: mengawasi dan mengoordinisasi kegiatan-kegiatan 

produktif. (Soe'oed, 2012). 
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b. Perilaku Kewirausahaan 

Ciri-ciri manusia wirausaha sebagai berikut :  

1) Memiliki potensi untuk berprestasi 

2) Memiliki motivasi besar untuk berprestasi 

3) Mampu menolong dirinya sendiri dalam mengatasi 

permasalahan hidup 

4) Mampu berusaha memenuhi kebutuhan hidup 

5) Mampu mengatasi kemiskinan lahir-batin tanpa menunggu 

pertolongan/bantuan dari negara/instansi pemerintah, 

kelompok, atau instansi social. Anggapan bahwa uang 

merupakan modal utama untuk memulai usaha adalah 

anggapan keliru, karena dalam melawan kemiskinan dan 

pengangguran di perlukan modal manusia ( human capital 

), termasuk jiwa kewirausahaan yang perlu ditumbuh 

kembangkan terlebih dahulu. (Soe'oed, 2012). 

Perilaku usaha juga di sertai oleh dorongan kebutuhan akan 

prestasi. Perilaku tersebut dapat di uraikan sebagai berikut (Soe’oed, 

2012) : 

1) Memperhitungkan risiko berusaha  

Kegiatan usaha banyak di pengaruhi oleh berbagai faktor yang 

sulit di kendalikan, sehingga seorang pelaku wirausaha akan 

terlibat dalam ketidakpastian keadaan yang merupakan 

tantangan baginya dalam pengambilan risiko yang di sertai 

kemungkinan berhasil sekaligus tidak berhasil. 
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2) Melakukan hal hal inovatif 

Pelaku wirausaha memliki perilaku kreatif dan selalu berusaha 

memperoleh suatu hal yang baru. Dalam hal ini, mereka tidak 

berminat melakukan tugas-tugas yang rutin maupun hal-hal 

yang tradisional sifatnya. Mereka justru berkecimpung dalam 

pemikiran serta usaha-usaha yang giat dalam menemukan 

sesuatu yang baru dan lebih baik 

3) Mengambil tanggung jawab secara individual.  

Pelaku wirausaha memiliki perilaku atau sikap mengambil 

tanggung jawab individual dalam pemecahan masalah atau 

pengambilan keputusan. Rasa tanggung jawab pribadi akan 

membawa pelaku wirausaha pada cara kerja yang sungguh-

sungguh, sehingga akan selalu berusaha memajukan usahanya.  

4) Pengetahuan nyata akan hasil pekerjaan 

Berhasilnya sebuah wirausaha hanya dapat di ukur atau di 

tentukan dari hasil yang di peroleh dan di perhitungkan secara 

ekonomis. Bagi pelaku wirausaha di perlukan pengetahuan 

konkret mengenai hasil yang telah di peroleh. Dalam hal ini, 

bagi seorang pelaku wirausaha uang itu semata mata-mata 

hanyalah alat ukur keberhasilan. 

5) Menentukan rencana jangka panjang 

Pelaku wirausaha memerlukan kemampuan untuk 

merencanakan jangka panjang dan antisipasi terhadap 

kemungkinan yang terjadi di masa depan. Hal ini sangat 

penting karena pelaku wirausaha terlibat dalam pengambilan 

keputusan. Pelaku wirasuaha perlu mempertimbangkan 

beberapa alternatif dan konsekuensi dari keputuan nya. 
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6) Mengorganisasi kegiatan wirausaha 

Pelaku wirausaha memerlukan kemampuan terkait perencanaan 

dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan di dalam 

wirausahanya. Dalam menjalankan kegiatan nya pelaku 

wirausaha tidak memilih rekan kerja berdasarkan kenal dan 

suka semata, namun berdasarkan keahlian yang dimiliki. 

4. Dampak 

 Pengertian dampak yang tertera pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yaitu benturan, pengaruh kuat yang dapat mendatangkan 

akibat, baik itu akibat positif maupun akibat negatif. Sedangkan 

pengaruh adalah sebuah daya yang ada dan timbul dari sesuatu baik 

orang maupun benda, yang turut serta membentuk watak, kepercayaan, 

dan perbuatan seseorang.    

 Dampak juga dapat di artikan sebagai akibat atau awal mula suatu 

kejadian. Dari setiap kebijakan serta keputusan yang di ambil setiap 

orang pasti memiliki dampak tersendiri, baik itu dampak positif bahkan 

dampak negatif. Dampak positif dan negatif memiliki pengertian sebagai 

berikut : 

1) Pengertian dampak positif 

Dampak adalah pengaruh yang kuat untuk mendatangkan 

akibat. Positif adalah bersifat nyata dan membangun serta perihal 

keadaan yang baik, pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran 

terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana 

jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang 

menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari 

pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang 

dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuaru terjadi 

pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang 

pada hal negatif. Bagi orang yang berpikiran positif dapat 

mengetahui bahwa sirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera 
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memulihkan dirinya. Sehingga dampak positif ialah pengaruh yang 

terjadi akibat perihal keadaan yang baik. Jadi dapat disimpulkan 

dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, 

mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan 

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang 

baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2018). 

2) Pengertian dampak negatif 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah 

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah 

pengaruh yang kuat untuk mendatangkan akibat. Negatif adalah 

suatu keadaan yang kurang baik atau menyimpang dari sebuah 

ukuran umum. Sehingga dampak negatif ialah pengaruh yang terjadi 

akibat suatu keadaan yang kurang baik. Jadi dapat disimpulkan 

pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, 

menyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain 

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung 

keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. 
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