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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan 

Sebelum penyusunan penelitia tentang “Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Bank Sampah  Al Faidzin Kota Kendari”. Oleh karena 

itu perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap suatu penelitian yang sama 

terdahulu. Penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau signifikan  

dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Udi Laksono (2016)  yang berjudul 

“Manajemen Bank Sampah Dalam Memberdayakan Ekonomi Nasabah 

(Studi Kasus Pada Bank Sampah Pas (Peduli Akan Sampah) 

Arcawinangun, Purwokerto, Bayumas)”. Hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa sampah yang tidak bermanfaat dikelolah oleh 

nasabah sehingga mempunyai nilai guna dan nasabah diberikan bekal 

pengetahuan tentang sikap dan keterampilan menciptakan kerajinan 

tangan yang unik. Tujua penelitian ini untuk mengetahui manajemen 

Bank Sampah dan dampak Bank Sampah terhadap ekonomi. 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama sama meneliti 

pemberdayaan ekonomi tapi peneliti ini lebih kemanajemen Bank 

Sampah Sedangkan penelitian ini lebih ke pemberdayaannya. Adapun 

perbedaan dari penelitian diatas dengan penulis yakni studi kasusnya. 

2. Hasil penelitian M.Al Ghani, Doby Parlindungan, Muhammad Ihsan 

Delansyah, yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Guna Sampah Anorganik Diwilayah 
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Legoso Raya Rt 001/001 Pisangan Ciputat Timur.” Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa pengolahan dan pengembangan nilai fungsi sampah 

organik dalam pemberdayaan masayarakat pada aspek kesehatan, 

pendidikan dan ekonnomi. Aspek pendidikan adalah masayarkat 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengolah sampah dalam 

produk daur ulang dan menjadi barang yang bermanfaat. Dilihat dari 

aspek kesehatan yaitu sampah yang ada dilingkungan apabila dikelolah 

akan menimbulkan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. 

Dari sisi ekomoni masyarakat bisa menghasilhan penghasialan tambahan 

dari dari hasil penjualan kerajinan tangan dari daur ulang sampah. 

Peneliti diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti 

pemberdayaan masyarakat terhadap ekonomi melalui daur ulang sampah. 

Dan terkait perbedaan penelitian ini yaitu masyarakat mengelolah sendiri 

tanpa melalui tempat khusus seperti Bank Sampah sedangkan peneliti 

pengelolaannya melaui tempat khusus yaitu Bank Sampah dan tempat 

studi kasusnya berbeda. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin, Binar Dwiyanto Pamungkas, 

Dery Trisurianto yang berjudul “ Analisis Potensi Nilai Ekonomi Sampah 

Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Bank 

Sampah As-Salam Desa Empang Atas Kecamatan Empang). Dari hasil 

penelitian diatas yakni nilai ekonomi sampah di Bank Sampah As-Salam 

berpotensi sebesar Rp 215.115.700/tahun atau sekitar Rp 

17.926.308/bulan dengan total timbulan 44,21 ton/tahun atau sekitar 

3,684 ton/bulan, yang dimana jenis sampah tembaga bersih yang 
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memiliki nilai ekonomi tertinggi yaitu sebesar Rp 59.340,000. Adapun 

pengelolaan sampah di Bank Sampah As-Salam berupa kerajinan tangan 

yang dimana dapat mengajarkan masyarakat dalam berkreatifitas dan 

Bank Sampah As-salam akan mengelolah sampah organik untuk 

dijadikan pupuk kompos. 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu mengolah sampah agar bisa 

menjadi nilai ekonomis masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti 

diatas membahas mengenai analisis potensi nilai ekonomis sampah 

sedangkan peneliti membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui Bank Sampah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jean Anggraini yang berjudul “Dampak 

Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Lingkungan 

(Studi Kasus Bank Sampah Cempaka Ii di Kelurahan Pondik Petir Rw.09) 

Bojongsari Kota Depok.” Dari hasil penelitian diatas dampak yang dapat 

dirasakan masyarakat dari adanya pengelolaan sampah pada lingkungan 

tersebut mereka lebih terlihat bersih dan rapi, dan hasil penualan sampah 

dapat membantu memenuhi kebutuhannya. 

Penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai bank 

sampah dan adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti diatas membahas 

mengenai dampak bank sampah terhadap masyarakat dan lingkungan 

sedangkan peneliti membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui 

bank sampah. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Merla Liana Herawati yang berjudul 

“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kerajinan Tempurung 
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Kelapa Studi di Dusun Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul.” Hasil 

penelitian menunjukkan pemberdayaan masarakat memberikan manfaat 

dengan potesi masyarakat dapat dikembangkan, ekonomi masyarakat 

berkembang, dan dapat meminimalisir pengangguran. 

 Penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai 

pemberdayaan ekonomi masyarakat sendangkan perbedaannya peneliti 

membahas pemberdayaan melaui Bank sampah. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang tellah dijelaskan sebelumnya 

mejadi bahan pertimbangan bagi peneliti sebelum memulai penyusunan 

penelitian ini. Tujuannya tidak lain agar tidak terdapat kesamaan dalam 

penelitian. Secara umum penelitian terdahulu membahas tentang menajeme 

bank sampah sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi nasabah, 

dampak kesejahteraan linkgungan masayarakat dan bagaimana mengolah 

sampah. Untuk penelitian yang dilakukan berfokus pada peranan bank sampah 

Al-Faidzi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. 

2.2. Keran gka Teori 

2.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan 

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata dasar daya berarti 

kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak. Oleh karena itu, 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses memberikan dukungan 

kekuatan oleh pihak yang memiliki kemampuan kepada kelompok lemah. 

Dilihat dari proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan 

secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah 
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masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. (Azelia 

Deskasari, 2019).  

Pemberdayaan adalah salahsatu usasikap kemaha yang disengaja 

dilakuka untuk memberikan fasilitas kemasakarakat lokal dalam 

merencannakan, mengambil keputusan dan mengelola sumberdaya alam 

lokal, dan membuat mereka memiliki kemampuan dan sikap kemandirian 

secara ekoomi degan tujuan meningkatkan taraf hidupnya. Harry Hikmat 

(2010) menjelaskan pemberdayaa yaitu proses pengambilan keputusan secra 

sadar dalam melakukan keputusan itu. 

2.2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi 

Ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang bisa dihargaii dengan 

uang atau berupa hal yang memiliki nilai funngsi memenuhi kebutuhan 

sebagai SD yang bermanfaat. Ahmad Karim berpendapat ekonomi adalah 

suatu pengetahuan tentag usaha baik dijalankan individu maupun kelompok 

yang berhubunga degan pekerjaan sehari-hari. 

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu usaha yang dibuat 

untuk ekomi yang lebig moder, besar, dan berdaya saing tinggi dalam kinerja 

pasar yang benar. Dari pengertian itu dijelaskan jika pemberdayaan 

merupakan kegiatan yang dibuat untuk memperkuat kemampuan dari 

kelompok lemah warga yang mengalami kemiskinan (Pratiwi Megan 

Septiani, 2017). 

Menurut tulisan Sumodiningrat (1999) secara singkat konsep 

pemberdayaan ekoomi dapat diteragkan berikut: 
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1. Perekonomian rakyat merupakan perekonomian yang dibuat rakat yang 

berakar pada kekuatan dan potensi yang dimiliki masayrakat unntuk 

menjalankan perekonomian. 

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya menjalankan ekonomi 

yang modern, besar dan memiliki daya saing tinggi dalam pasaar.hal 

yang menjadi kendala dalam pemberdayaan ekonomi yaitu strutural, oleh 

karena itu perubahann strruktural menjadi solusi untuk hal ini. 

3.  Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan ekonomi 

tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, 

dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan ke 

kemandirian. Adapun langkah-langkah proses perubahan struktural, 

yaitu: 

a. Penempatan sumber daya 

b. Penguatan kelembagaan 

c. Penguatan teknologi 

d. Memantapkan SDM 

4. Memantapkan ekomoni rakyat tidak hanyab cukup dengan kenaikan hasil 

produksi, tapi juga degan memberikan peluang usaha yanag sama rata 

berupa suntikan modal, dengan adanya jaminan kerjasama yang kuat 

antara pengusaha kuat dan kecil untuk berkembang. 

5.  Kebijakan dalam memantapkan ekonomi rakyat yaitu: 

a. menyediakan akses atau peluang yang lebih besar pada bagian 

produksi (khususnya modal) 
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b. Mmenguatkan posisi transaksi dan kerjasama usaha ekonomi rakyat 

agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar price taker 

c. layana pendidikan dan kesehatan  

d. memancing tumbuhnya wirausaha baru 

e. Pemerataan spasial 

6. Cakupan urusan pemberdayaan masyarakat yaitu: 

a. Pengembangan jalan bantuan modal usaha 

b. Pengemabgan SDM 

c. Pengembangan fasilitas pendukung langsunng pada arah ekoommi 

masyarakat lokal  

Berdasarkan enam item pokok tentang urusan pemberdayaa 

masyarakat dapat ditarik kesimpulan, bahwa  

1. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilakuka melalui 

pendekatan umum, karena persoalan yang ada terdapat pada setia[ aspek. 

2. Dalam bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat, tidak cukup 

hanyadengan memberikan modal secara bergantian, tetapi juga perlu ada 

tindakan penguatan pada lembaga ekonomi masyarakat, baik dari segi 

menusia, prasarana dan tawaranya. 

3. Pemberdayaan masayarakt ini harus dilakukan tanpa membuah kedala 

maupun pebedaan ekonomi kuat. Oleh karena itu semua jenjang 

kemitraan harus bekerjasama. 

4. Dalam bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat adalah tahapan 

memperkuat ekoomi rakyat meuju ekonomi maju. 
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5. Pendekatan dilakukan secara individu bukan kelompok. (Erni Febrian 

Harahap, 2012) 

2.2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat 

Masyarakat menurut John J. Macionis adalah sejumlah manusia yang 

tinggal pada satu wilayah, mmeiliki interaksi, dan budaya yang sama. Selain 

itu ahli lain mengartikan masyarakat merupakan orang-orang yang 

bersosialisasi, mempunyai budaya dan berada pada suatu wilayah. (Dede 

Maryani, 2012, 2). 

Menurut Chamber Pemberdayaan masyarakat merupakan  konsep 

nilai-nilai pembangunan ekonomi yang mengikat masyarakat untuk 

membangun paradigme baru dalam pembangunan yang bersifat people 

centered, participatory, empowerment and sustainable. Lebih jauh Chamber 

menjelaskan pembangunan dengan konsep pemberdayaan warga tidak hanya 

untuk mencukupi keperluan dasar masyarakat tetapi juga sebagai cara lain 

menumbuhkan ekonomi lokal. Berkaitan dengan perkembangan dan 

kemajuan bangsa, isu tentang pembangugan da pemberdayaan warga ramai 

dibicarakan, yang dikaitkan dengan potensi yang dimiliki masyarakat yang di 

anggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. (Munawar Noor, 2011) 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membuat 

masyarakat ikut dalam suatu kebijakan. Pemberdayaan ini membuktikan 

bahwa ada kondisi yang ingin diubah dimana masayarakat yang memiliki 

potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya, berkomunikasi 

dengan baik, dan memiliki rasa percaya diri dan mandiri menjalani tujuan 
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hidupnya. (Heru Subaris D. I., 2016). Ada tiga hal upaya pemberdayaan 

masyarakat yang dapat dilakukan dengan : 

1. Menciptakan peluang pada pontensi manusia unntuk tumbuh dan 

dasarnya dapat dilihat bahwa dalam diri manusia telah dibelaki potensi-

potensi da membutuhkan motivasi utuk mengembangkannya. 

2. Masyarakat yang memiliki potensi harus diperkuat, dengan langkah-

langkah yang positif dan nyata, penyediaan berbagai masukkan serta 

pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat 

masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. 

3. Pemberdayaan memiliki arti peesetujuan dengan tujua mencegah adanya 

persainngan tidak sehat dari pihak lemah dan pihak kuat, tapi 

menciptakan keadaan yang saling menguntungkan. 

Kedudukan warga disimbolkan pada sikap yang sehat ataupun 

perkumpulan tentang pengelolaan sampah sangat penting bagi tiap 

masyarakat, sehat, tercantum area yang sehat. Sadar serta perperan aktif 

membuat kegiatan pengolahan sampah ini berjala secara bekepanjangan. 

Sebab warga menyadari kalau sehat merupakan kebutuhan. Salah satu nilai 

moral yang ditanamkan kalau bersih merupakan sebagian dari iman. 

Pemahaman serta kedudukan aktif yang tetap dipupuk semenjak dini hendak 

tercermin dalam sikap tiap hari tiap masyarakat serta akibat besar yang positif 

merupakan terciptanya area yang sehat serta bersih dan asri. (Heru Subaris D. 

I., 2016) 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya buat membantu warga 

dalam mengembangkan keahlian sendiri sehingga leluasa dan sanggup buat 



19 

 

menanggulangi permasalahn dan mengambil kebutusan secara mandiri. 

Konsep tujuan dari permberdayaan masyarakat yaitu terciptanya kekuatan 

dan keahlian lembaga masyarakat sehingga secara mandiri sanggup 

mengelolah dirinya sendiri bersumber pada kebutuhan masyarakat itu sendiri 

dan sanggup mengatasi tantangan perkara dimasa akan datang. (Hidayah, 

2017) 

2.2.2 Penerapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank 

Sampah 

Menurut Sejati pengolahan sampah yaitu semua aktifitas yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah sampah mulai dari asal keberedaannya 

sampai dengan pembuangan akhir. Berbagai upaya pun dilakukan seperti 

mencanangkan program 5R yakni refus, rot, reduce, reuse, dan recycle. Refus 

yaitu menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. 

Rot yaitu melakukan pembusukan untuk sampah organic (kompos). Reuse 

berarti memakai kembali sampah yang masih memiliki nilai fungsi. Reduce 

berarti pengurangan hal-hal tetang samapah Recycle berarti kemabli 

mengolah daur ulang) sampah dan memiliki fungsi baru. 

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah, 

mekanisme Bank Sampah meliputi: 

1. Pemilahan Sampah 

Sebelum dikumpulkan ke Bank Sampah terlebih dahulu dilakukan 

pemilahan. 

2. Penyerahan Sampah ke Bank Sampah 
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Sampah yang telah diseleksi bisa langsung dikumpulkan pada Bank 

sampah, atau dapat juga mengumpulkan terlebih dahulu sebelum ditimbang 

dengan jangka waktu beragam baik sekali sepekan dan juga dapat meminta 

pihak Bank sampah untuk datang mengambilnya. 

3. Penimbangan Sampah 

Sampah akan ditimbang pada waktu tertentu, tergantung jadwal nasabah, 

biasanya mereka melakukannya seminggu sekali. Pada proses penimbangan 

pihak penimbang dan penadah hadir sebagai saksi dan ini dilakukan oleh 

semua pengurus pihak bank. 

4. Pencatatan 

Kegiatan pencatatn dilakukan oleh pengelola pencatatan, dimana setelah 

menimbang hasil timbangan akan dimasukkan dalam buku tabugan 

disaksikan oleh nasabah langsung 

5. Hasil Penjualan 

Sampah yang telah ditimbang, hasilnya dimasukkan dalam buku tabunga 

yang dikembalikan pada asabah, penarikan dapat di lakukan sebulan sekali. 

2.2.3 Bank Sampah 

2.2.3.1 Pengertian Bank 

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 

intermediary. Artinya, lembaga Bank adalah lembaga yang dalam 

aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh sebab itu, usaha Bank akan 

selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat tukar utama 

terjadinya perdagangan. (Muhammad, 2011) 
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Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang 

dimaksud Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. (Ismail, 2011). Dan dapat dijelaskan juga bahwa Bank 

adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga 

berbicara mengenai Bank tidak terlepas dari masalah keuangan. (Kasmir, 

2014) 

2.2.3.2 Pengertian Sampah 

Menurut definisi WHO (Word Health Organization) sampah 

merupakan sesuatu yang tidak lagi digunakan, tidak dipakai lagi, tidak 

disenangi atau sesuatu yang dibuang, terjadi dengan sendirinya yang 

semuanya bersumber dari kegiatan manusia yang bersifat padat. 

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah 

(waste) adalah sesuatu yang terjadi tidak dengan sendirinya berasal dari 

aktiivitas manusia, denga kondisi suatu hal tersebut tidak diakai lagi, tidak 

disenangi dan tidak digunakan. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sesuatu yang berbentuk 

padat yang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang tidak terpakai.. 

dari hal itu ditarik kesimpulan bahwa sampah adalah hasil aktivitas mansuia 

yang tidak difungsikan lagi. Kemudian sampah spesifik yaitu sampah yang 

karea kraktterya, sifat, dan konsentrasinya membutuhkan penanganan khusus. 

Menurut Notoatmojo sampah mengandung prinsip segala bednda padat yang 
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berasal dari aktivitas manusia yang sudah tidak digunakani. (Heru Subaris D. 

E., 2016) 

2.2.3.3 Pengertian Bank Sampah 

Bank Sampah adalah sebuah wadah yang bergerak pada pengolahan 

sampah masyarakat. Kata “Bank” di sini merupakan sistem yang diadaptasi 

dan diterapkan dalam Bank Sampah, yang memiliki struktur seperti direktur, 

Teller dan bendahara. selajutnya ada proses menabung, ada nasabah, ada 

rekening, dan ada pengambilan hasil tabungan. Hal mencolok yang menjadi 

pembeda yaitu dalam menabung tidak menggunakan uang melainkan sampah 

mereka. Jadi bank sampah merupakan tempat untuk meabung sampah. 

Selanjutnya ynag menabung dalam hal ini adalah menjual sampah 

masyarakat yang nilai ekonomisnya masih ada atau biasa disebut rosok 

kepetugas bank sampah. Bedanya sampah tersebut langsung dikumpulkan 

pada bank sampah, tanpa menjualnya pada pengepul rosok keliling. Jumlah 

sampah yang bisa strorkan tidak terbatas, tidak harus sampai banyak 

kemudian dikumpulkan, namun dalam jumlah sedikit juga bisa dikumpulkan, 

yang nantinya pihak bank akan mengakumulasikan setiap sampah yang 

dibawah. Maka alasan tersebut disebut sebagai menabung sampah, dimaa 

sampah tersebut akan dikumpulkan oleh masayarakat kemudian dijual 

kepihak bank sampah dalam bentuk timbangan, hasilnya akan dimasukkan 

kedalam buku tabungan nasabah penabung sampah. Untuk pencairan uang 

hanya dapat dilakukan sebulan sekali. (Kusumantoro, 2013) 

Secara garis besar, sampah-sampah yang telah dikumpulkan, 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 
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a) Sampah Organik : segala jenis limbah yang mengalami penguraian yang 

berdumber dari aktivitas mausia berbentuk sampah. seperti : Sisa 

makanan, sisa sayuran, sampah dedaunan. 

b) Sampah Anorganik : segala jeis limbah yang tidak dapat diuraikan lagi 

dan berasal dari aktivitas manusia, seperti : kaleng, plastik kresek, plastik 

perkakas, dan seng. (Kusumantoro,2013). 
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2.2.4 Pandangan Hukum Islam Mengenai Pemberdayaan Sampah 

2.2.4.1  Islam Melarang Merusak Bumi 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Araf/7:56. 

                     

           

Terjemahnya :  

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Qs. 

Al-Araf/7:56) 

 

Ayat di atas berisikan perinntah untuk tidak berbuat kerusakan 

dibumi. Masih banyak lagi ayat yang membahas larangan merusak bumi, 

dan menandakan bahwa kita diperintahkan unntuk menjaga bumi dan 

merawatnya sebagai tempat tinggal kita. 

Allah SWT telah menciptakan kita manusia dengan tugas yang jelas 

yaitu, menjadi khalifa di bumi ini. Manusia diberi tugas untuk menjaga, 

memelihara dan mengelolah kekayaan bumi. Allah SWT sebagai pencipta 

muka bumi dan memberikan isin kapada hambanya untuk mengelolah dan 

menggunakan kekayaan bumi secara maksimal, ini adalah salah satu bentuk 

sifat Allah yang pengasih yaitu Ar-rahman. 

 Dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang 

manusia untuk membuat kerusakan dimuka bumi. Allah  mengutus mausia 

dibumi untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menjaga, merwat dan 

mengolah kekayaan bumi untuk kepeluan hidupya, bukan merusaknya.sifat 

serakah yang dimiliki manusia dapat menjadi bumerang untuk manusia itu 
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sendiri seperti ulah membuag sampah sembarang akibatnya lingkugan 

tercemar dan terjadi banjir. 

Al-Quran telah menyinggung dalam surah Asy-Syura/42:43 perbedaan 

taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi 

kelompok manusia yang lebih berdaya untuk saling membantu dengan 

kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus 

ditanamkan dikalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap 

sesama harus dipupuk sejak awal. 

                

Terjemahannya:  

“tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya 

(perbuatan ) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diutamakan.”(QS. Asy-Syura/42:43) 

 

2.2.4.2  Islam Melarang Perbuatan Tabdzir 

Islam merupakan agama yag melarang keras melakukann perbuatann 

tabdzir. Tabdzir merupakan menghambur-hamburkan harta atau menyia-

nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Hal ini tentu sangat dibenci Allah 

SWT, sampai-sampai orang yang melakukan perbuatan tabdzir disebut 

sebagai saudaranya syetan. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Isra/17:27. 

                            

Terjemahnya:  

“Janganlah kalia berbuat tabdzir, karena orang-orang mubadzr itu 

adalah saudarah-saudarah syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada tuhannya”.(Qs Al-Isra/17:27).  

 

Semua sampah yang masih bisa untuk dikelola dan memiliki nilai 

fungsi namun orang tersebut yang memiliki kemampuan unntuk 
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mengolahnya tapi memilih tidak memperdulikannya, maka ia tergolong 

dalam sifat tabdzir, berbeda jika memang smpah tersebut tidak dapat diolah 

lagi maka tidak tergolog sifat tabdzir. Pengolahan sampah yang tepat akan 

memberikan manfaat yang besar baik itu untuk diri sendiri, orag sekitar 

maupun lingkungan kita. Selain itu kegiatan mengolah smapah dengan baik 

bisa jadi nilai ibadah disisi Allah dalam menjaga kebersihan (Wasitho, 

2017). 

Ekonomi secara umum diartkan sesuatu ilmu yang membahas tentang 

cara bagaimana manusia mengambil keputusan, menggunakan atau tidak 

uang sebagai nilai tukar untuk memperolah barang yang bisa dikomsumsi, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ilmu ekonomi juga membahas 

mengenai bagaimana memperhtitungkan besar biaya dan keuntunngan dari 

perbaikan dan sumber pembagian alokasinya.. (Manan, 2012) 

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, karenna 

keduaya saling melengkapi. Hukum ekonomi adalah ilmu tentang hukum 

yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidisipliner. 

Menurut rachmat soemitro hukum ekonomi merupakan keseluruhan norma-

norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi 

dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan 

individu dan masyarakat yang saling berhadapan. (Manan, 2012) 

Untuk lebih jelasnya ekonomi islam akan dijelaskan pengertiannya 

oleh beberapa ahli, sebagai berikut:: 

1. Muhammad Abdul Manna mengatakan ekonomi Islam merupakan ilmu 

pengetahuan sosial; yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 
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rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 

2. Muhammad Nejatullah Siddiqi mengatakan ekonomi Islam merupakan 

respon pemikir Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa 

tertentu. 

3. M. Umar Chapra mengatakan ekonomi Islam merupakan ilmu yang 

membahas usaha utuk membantu menciptakan kebhagiaann dengan 

jalan menyalurkan sumberdaya yang terbatas berada dijalan yang sama 

dengan acuan pada islam, untuk memberikan kebebasan pada individu 

yang berkesinambungan (Manan, 2012) 

Ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan mmeiliki tujuan yang sama, 

yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi bagi semua orang. 

Sesungguhnya dapat dikatakan ekonomi Islam merupakan ekonomi 

kerakyatan yang berjalan diatas norma-norma dan etika berlandaskan 

syariah. (Irayanti, 2019) 
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3.3 Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penelitian ini terdapat indikator penting yaitu pemberdayaan 

menuju ekonomi masyarakat melalui Bank sampah dan disini peneliti 

berfokus dalam penelitian terkait dampak positif adanya Bank Sampah, faktor 

yang mendukung pemberdayaan masyarakat, faktor yang menghambat 
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pemberdayaan masyarakat, dan dampak negatif adanya Bank sampah. Dari 

kempat poin diatas peneliti akan mengetahui bentuk perkembangan ekonomi 

masyarakat melalui Bank Sampah dan dapat dilihat dari Hukum ekonomi 

Syariah. Konsep ini merupakan poin penting penelitian yang memberikan 

informasi bagaimana cara mengukur suatu variabel. Sehingga dengan 

pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai 

pendukungnya untuk dianalisis dari variabel tersebut. Adapun konsep 

penelitian ini tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank 

Sampah  Al-Faidzi di Kota Kendari yang mengacu dengan indikator 

pemberdayaan masyarakat.  


