
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang di turunkan Allah Swt, kepada Nabi 

Muhammad Saw, untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan 

dirinya dan dengan sesamanya. Islam agama yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan, ajarannya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan 

khaliqnya tetapi juga mengatur hubungan manusia terhadap manusia lainnya. 

Al-Qur`an sebagai kitab suci umat Islam, di dalamnya terdapat berbagai aturan 

yang  menjadi pedoman dalam kehidupan manusia di muka bumi. 

Islam  adalah  agama  yang   bersifat  universal  dan  komprehensif. 

Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh 

bidang kehidupan.
1
 Salah satu dari sekian banyak kandungan yang terdapat 

dalamAl- Qur`ana dalah tentang kepedulian terhadap anak yatim, kepedulian 

terhadap anak yatim merupakan suatu kewajiban baik dalam memperhatikan  

maupun dalam mengurus mereka secara layak dan patut, Allah SWT 

berfirman didalam suratAl-baqarah: 220 

                         

                         

         

                                                             
1
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Banksyariah,(Yogyakarta:UII Press, 

2005), Cet.Ke-4. h. 1 
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Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Danmereka bertanya kepadamu 

tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara 

patut adalah baik,dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka 

mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang 

membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan.dan Jikalau 

Allah menghendaki,  niscaya Dia  dapat  mendatangkan  kesulitan 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagiMaha 

Bijaksana.(QS. Al-Baqarah :220)2 
 

Kepedulian terhadap anak yatim bukanlah halyang dapat disepelekan, 

tetapi harus menjadi  perhatian yangserius.  Orang yang  berkecukupan dan 

mempunyai kelebihan harta, tetapi tidak mempunyai perhatian terhadapanak 

yatim dan bahkan menelantarkan mereka, maka orang tersebut disebut sebagai 

pendusta agama. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Ma’un:   

1-7 

                     

                     

               

Artinya :  1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?  2. Itulah 

orang yang menghardik anak yatim,  3. dan tidak menganjurkan 

memberi Makan orang miskin.  4. Maka kecelakaanlah bagi 

orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari 

shalatnya, 6. orang-orang yang berbuat riya, 7. dan enggan 

(menolong dengan) barang berguna.(QS. Al-Ma’un 1-7). 3 
 

Asy-Syaukani menyebutkan kata yadu‘u berarti menolak dengan cara 

kekerasan dan kekasaran, yaitu menolak memberikan hak-hak yatim dengan 

penolakan yang sangat. Sayyid Quthub menyebutkan bahwa makna yadu’u al-

yatim adalah meremehkan, merendahkan yatim, serta menyakitinya. 

                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Bandung : As-Salam, 2008 ), 

h. 36 
3
 Ibid, h. 603 
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Sedangkan berdasarkan riwayat Ad-Dhahhak yang dikutip oleh Al-

Qurthubi yadu’u al-yatim berarti: menunda-nunda dan memperlambat 

pemenuhan hak yatim. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Katsir 

bahwa yadu’u al-yatim berarti membuat susah anak-anak yatim, menzalimi 

hak-hak mereka, tidak memberi makan mereka, dan tidak berbuat baik kepada 

mereka.
4
 

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam sebuah gambaran dan 

bentuknya, ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu 

dengan kelurga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara ummat 

dengan ummat lainya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan 

lainya secara timbal balik.
5
 

Demikian halnya Islam menjadi salah satu cara mengatasi 

permasalahan kelangsungan kehidupan bagi anak yang kurang mampu, anak-

anak dari kaum miskin atau dhu’afa yang ada di Indonesia merupakan bagian 

dari komponen masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

dengan anggota masyarakat yang lain untuk memperoleh kebutuhan yang 

layak. Kesempatan untuk mendapatkan hidup layak yang lebih tinggi sejatinya 

dapat diberikan kepada mereka, baik melalui pemerintah atau pun melalui 

kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada 

kelompok sosial yang kurang beruntung tersebut di atas.
6
 

                                                             
4
Tadabbur Surat Al-Maaun https://tarbawiyah.com/2018/06/20/tadabbur-surat-al-maun/ 

di akses pada 18 April 2019 23.00 WIB 
5
Akhmad Mujahidin, Ekonomi islam, Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar ( 

Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 106 
6
Owin Jamasy, Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangi Kemiskinan, (Jakarta: 

Belantika, 1998), h. 28 

https://tarbawiyah.com/2018/06/20/tadabbur-surat-al-maun/
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 Salah satu yang mengatasi permasalahan kelangsungan kehidupan 

bagi anak yang kurang mampu, anak-anak dari kaum miskin atau dhu’afa 

yang ada yaitu, Yayasan Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan 

Sinembah. Yayasan Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas , terletak di Kelurahan 

Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir , 

Yayasan panti asuhan islamiya Al-Ikhlas ini bergerak di bidang sosial 

kemayarakatan, yang berfungsi sebagai wadah bagi anak yatim, Yatim Piatu 

dan Fakir Miskin di sekitaran Kecamatan Bagan Sinembah. Yayasan Panti 

Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah menangkap realitas 

sosial yang terjadi di dalam masyarakat tersebut sebagai sebuah peluang untuk 

membantu masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih komprehensif 

bagi kebutuhan sebagian anak yang belum memiliki kesempatan memperoleh 

kebutuhan sandang, pangan, papan sebagaimana mestinya, yaitu membantu 

memberikan pembinaan dan kesempatan menempuh kehidupan bagi anak-

anak dari keluarga kurang mampu dan anak Yatim Piatu.  

Atas dasar kondisi dan pemikiran tersebut di atas, maka maka Yayasan 

Panti Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah mendirikan lembaga 

sosial yang memiliki perhatian untuk menjawab masalah tesebut di atas, yaitu 

dengan mendirikan Panti Asuhan yang diberi nama Panti Asuhan “Yayasan 

Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas ” dengan berpola pendidikan yang telah 

direncanakan sesuai dengan visi misi yang telah dibuat. 

Adapun jumlah anak asuh yang terdaftar di Yayasan Panti Asuhan 

Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah adalah sebagai berikut: 
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Tabel l.1 
Jumlah Anak Panti Asuhan yang Terdaftar di Yayasan  

Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan  

Bagan Sinembah 

 
 

No 
Anak-AnakAsuh di YayasanPantiAsuhan 

Islamiyah Al-Ikhlas 
Jumlah 

1. Anak Yatim 55 

2. Anak Piatu 15 

3. Anak Yatim dan Piatu 21 

 Jumlah 91 

Sumber:  Panti Asuhan Yayasan Islamiyah Al-Ikhlas, 2018 

Pada tabel diatas terlihat bahwasannya,   Jumlah   anak   asuh pada 

tahun 2018 yang terdaftardipantiasuhan berjumlah 91orang.Anak-anak asuh 

ini merupakan anak-anak yang terdiri dariYatim, Yatim Piatu dan Fakir 

Miskin. 

Adapun biaya kebutuhan dari anak anak panti asuhan Yayasan 

Islamiyah Al-Ikhlas yang berjumlah 91 anak sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Biaya Kebutuhan Anak Asuh Perbulan di Yayasan  

Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas 

 

No 
Jenis 

Kebutuhan 
Jumlah 
Biaya 

1. Biaya Kebutuhan Makan Rp. 6.300.000 

2. Biaya sekolah SPP, uang saku Rp. 4.600.000 

3. Insentif Pengelola (Tukang Masak 2 orang, Pengasuh, 

guru tilawah, Tata usaha) 

Rp. 4.300.000 

4. Biaya Listrik Rp. 2.500.000 

5. Keperluan Mandi dan Mencuci Rp. 200.000 

 Jumlah Rp. 17.900.000 

Sumber: Data olahan wawancaa 2019 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa, Ada dua jenis kebutuhan anak 

Asuh yang harus di penuhi oleh pihak Yayasan panti Asuhan Islamiyah Al-

Ikhlas kecamatan Bagan Sinembah, yaitu Kebutuhan Jasmani dan Kebutuhan 

Rohani. Dari dua jenis kebutuhan tersebut dana yang di perlukan Yayasan 

sebesar Rp.17.900.000,-. Dan biaya tersebut nantinya akan dibiayai oleh pihak 

Yayasan yang di bantu oleh para donatur tetap. Sementara dana yang di miliki 

oleh  pihak Yayasan lebih kurang Rp 11.670.000.
7
 

Dari latar belakang tersebut  menarik untuk dikaji dan dianalisis 

sekaligus yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian secara rasional 

dan objektif. Di Yayasan Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan 

Sinembah ini adalah disini mereka mencoba membantu anak anak yang 

kurang mampu khususnya kepada masyarakat yang ada disekitar Panti 

Asuhan. Berdasarkan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, untuk itu, 

penulis mengambil judul “Strategi Pengurus Yayasan Panti Asuhan 

Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah dalam Memenuhi 

Kebutuhan Anak Asuh di Tinjau Dari Ekonomi Islam” 

 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengembang sehingga 

sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi 

permasalahan mengenai “Strategi Pengurus Panti Asuhan Yayasan Islamiyah 

                                                             
 7

 Kamaluddin Tambak,  Ketua Yayasan  Panti  Asuhan  Islamiyah Al-Ikhlas, wawancara, 

Bagan Batu  22 November  2018 
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Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Memenuhi Kebutuhan Anak 

Asuh di Tinjau Dari Ekonomi Islam” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Strategi Pengurus YayasanPanti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas 

Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Memenuhi Kebutuhan Anak Asuh? 

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam tentang Strategi Pengurus 

YayasanPanti Asuha Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah 

Dalam Memenuhi Kebutuhan Anak Asuh? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pengurus YayasanPanti Asuhan  

Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Memenuhi 

Kebutuhan Anak Asuh. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam tentang 

Strategi Yayasan Pengurus Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas 

Kecamatan Bagan Sinembah Dalam Memenuhi Kebutuhan Anak 

Asuh. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang Strategi Yayasan 

Pengurus Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan 
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Sinembah Dalam Memenuhi Kebutuhan Anak Asuh di Tinjau Dari 

Ekonomi Islam. 

b. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap ini menjadi 

sumbangan pengetahuan bagi pembaca dan peminat dalam melakukan 

penelitian terhadap permasalahan yang sama dimasa mendatang. 

c. Guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan starta satu jurusan 

Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka 

memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap 

tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian.
8
 Pendekatan yang digunakan karena 

beberapa pertimbangan yaitu bersifat luwes atau fleksibel, tidak terlalu 

rinci, tidak lazim mengidentifikasi suatu konsep, serta memberi 

                                                             
8
Lexyi J. Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 6 
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kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang 

lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna di lapangan.
9
 

Pertimbangan penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

penulis bermaksud meneliti secara mendalam, menyajikan data secara 

akurat, dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas. Selain itu, 

Melalui pendekatan kualitatif ini penulis berharap dapat menggambarkan 

dan menganalisis Strategi Pengurus Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas 

Kecamatan Bagan Sinembah dalam Memenuhi Kebutuhan anak asuh. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi berasal dari kata pupolation yang berarti jumlah 

penduduk. Populasi merupakan keseluruhan subjek yang berada dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.
10

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Yayasan Panti 

Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan bagan Sinembah yang berjumlah 

13 orang.  

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah  pengurus Yayasan 

Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah. Yang 

berjumlah 13 0rang Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu 

teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi 

sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/ masalah dalam 

                                                             
9
 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Grafindo 

Persada),hlm.39 
10

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian (Jakarta: Persada Media Group, 2006), cet. 1, 

hlm, 99. 
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penelitian). Teknik sampling ini digunakan pada Peneltian-penelitian yang 

lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam 

menentukan sample penelitian. Walaupun demikian, untuk menggunakan 

teknik ini peneliti seharusnya orang yang pakar terhadap karateristik 

populasi. Bedasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-

unit pupolasi yang dianggap “kunci” diambil sebagai sample penelitian.
11

 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini, merupakan penelitian lapangan yang 

berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, DarussalamYayasanPanti Asuhan  

Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun peneliti memilih kota ini karena pada umumnya panti ini adalah 

panti asuhan yang terletak dekat dengan rumah peneliti. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus panti 

asuhan yang mengelola dan mengatur jalannya proses pembinaan terhadap 

anak asuh di panti asuhan ini. Dan objek penelitian ini adalah Strategi 

Pengurus Yayasan Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan 

Sinembah Dalam Memenuhi Kebutuhan Anak Asuh di Tinjau Dari 

Ekonomi Islam. 

  

                                                             
11

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian kuantitatif (Jakarta : Kencana Penada Media 

Group, 2005), Edisi 2, cet, 6, hlm, 125 
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5. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segalah keterangan yang disertai dengan bukti atau 

fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan 

atau kepastian sesuatu.
12

 

Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi 

penelitian ini dikelompokan : 

a. Data Primer  yaitu data yang diperoleh langsung dari para pengurus 

Yayasan panti asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan 

Sinembah. 

b. Data Sekunder yaitu data yang data pendukung guna melengkapi data  

primer yang diperoleh perusahaan baik pimpinan maupun staf serta 

data kepustakaan dan literatur, buku-buku serta pendapat para ahli 

yang ada hubunganya dengan pokok permasalahan dalam penelitian 

ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yang dimaksud wawancara adalah metode pengumpulan data 

dengan jalan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berdasarkan 

dari laporan verbal, pada wawancara ini terdapat dialog yang 

dilakukan oleh penulis dengan yang diwawancara.  

  

                                                             
12

Yan Pramadya Puspa. Kamus Hukum, (Semarang 1997,)  hlm.281 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat data 

primer yang di dapat dari sumber data yang berupa dokumentasi dan 

lapangan. Peneliti mengumpulkan, membaca dan mempelajari 

berbagai bentuk data tertulis yang berupa laporan pertanggung 

jawaban pengurus yang ada di lapangan serta data-data lain dijadikan 

bahan analisa untuk hasil dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan dalam buku dan 

majalah. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan data agar bisa ditafsirkan, 

dan memberikan makna pada analisis. Penafsiran hasil analisis data harus 

melebihi atau mentransenden deskripsi. Model analisis yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hal ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa sasaran penelitian ini adalah kegiatan analisis data 

meliputi kegiatan reduksi data, reduksi yaitu menganalisa sesuatu secara 

keseluruhan kepada bagian-bagiannya atau menjelaskan tahap akhir dari 

proses perkembangan sebelumnya yang lebih sederhana.
13

 

Informasi dan keterangan yang ditemukan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan filed research (penelitian lapangan) dengan 

menggunakan deskriptif (menggunakan data kualitatif).
14

 yaitu suatu 

teknik analisis data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua 

                                                             
13

 Pius A Partanto M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

1994). H. 658 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineke 

Cipta, 1997), h. 245 
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data yang diperoleh dari hasil temuan secara sistematis, lalu diklarifikasi 

untuk kemudian di analisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk  Bab IV. 

8. Metode Penulisan 

a. Deduktif 

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data 

tersebut disusun dengan  metode  deduktif. 

b. Deskriptif 

Yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang di ambil dengan 

apa adanya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran 

dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini membahas mengenai Latar belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Yayasan 

Panti Asuhan  Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah, 

Visi dan Misi Yayasan Panti Asuhan  Islamiyah Al-Ikhlas 

Kecamatan Bagan Sinembah, Struktur pengurus Yayasan Panti 
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Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah dan 

Sumber Dana . 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Dalam bab ini di jelaskan yang berkaitan tentang teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, pengertian 

Strategi, Manajemen Strategi, Kebutuhan dan Kebutuhan dalam 

Ekonomi Islam. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis  membahas hasil penelitian Strategi 

Pengurus Yayasan Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan 

Bagan Sinembah Dalam Memenuhi Keutuhan Anak Asuh.  Dan 

perspektif Ekonomi Islam mengenai Strategi PengurusYayasan 

Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah 

Dalam Memenuhi Keutuhan Anak Asuh. 

BAB V : PENUTUP 

  Berisikan kesimpulan dan saran 


