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MOTTO 

 

وَثَك 
ٰ
ْيِهمْْۗ ِانَّ َصل

َ
ِ َعل

 
ْيِهْم ِبَها َوَصل ِ

 
ُرُهْم َوُثزَك ْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُثَطه ِ

َ
ُخْذ ِمْن ا

ُ َسِمْيٌع َعِلْيمٌ  ُهمْْۗ َواّٰلله
َّ
ٌن ل

َ
 َسك

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan332) dan 

membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya 

doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah: 103) 
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ABSTRAK 

Moh Latifurrahman, M. Syaiful Anam S,Ag.,M.Ag 2022  Analisis Strategi 

Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Di Azka Baitul Amin Jrmber  

Penghimpunan dana zakat merupakan suatu konsep teoritis dari suatu 

tindakan dalam meningkatkan atau mendapatkan dana guna untuk mendanai 

program program yang bersifat produktif, oleh sebab itu penghimpunan bisa 

didapatkan dari bantuan langsung atau tidak langsung dari lembaga atau instansi 

sehingga dana tersebut bisa di distribusikan kepada pihak masyarakat yang benar-

benar tidak mampu guna terciptanya masyarakat yang sejahtera dan damai.  

Fokus  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: 1) Bagaimana strategi 

penghimpunan dana zakat di Azka Baitul Amin Jember? 2) Bagaimana strategi 

pendistribusian dana zakat di Azka Baitul Amin Jember? 

Tujuan penelitian ini dilakukan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisa 

strategi penghimpunandana zakat di AzkaBaitul Amin Jember. 2) Untuk 

mengetahui dan menganalisa strategi pendistribusiandana zakat di AzkaBaitul 

Amin Jember  

Untuk mengidentifitasi permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian subyek menggunakan teknik 

purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Penghimpunan dana zakat 

pada azka baitul amin selalu mengedepankan rasa sosial baik dilakukan oleh 

muzakki langsung dengan tekhnik langsung dan tekhnik backhand artinya saling 

kerjasama guna memberikan kenyamanan serta kesadaran. Misalnya melalui surat 

pos biasa, promosi langsung, penggalangan dana melalui telepon, dan perkenalan 

langsung. 2) Distribusi dana zakat pada azka baitul amin selalu mengedepankan 

aspek kebutuhan masyarakat jember, upaya tersebut terus dilakukan dengan 

transparan, profesional, dan amanah  sehingga pendistribusian nya tepat sasaran 

dengan baik. 

 

Kata Kunci: Penghimpunan, Pendistribusian zakat  
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ABSTRACT 

 

Moh Latifurrahman, M. Syaiful Anam S,Ag.,M.Ag 2022 An Analysis of 

Strategy to the Collection and Distribution of Zakat Funds in Azka 

Baitul Amin Jrmber The collection  

 

The collection of zakat funds is a theoret ical 

concept of an action in increasing or obtaining funds to fund the productive 

programs, therefore the collection can be obtained from direct or indirect 

assistance from institutions or agencies so that these funds can be distributed to 

the right people who are really unable in a porpuse to create a prosperous and 

peaceful society.   

The focus of the problems in this study are: 1) How is the strategy for 

collecting zakat funds at Azka Baitul Amin Jember? 2) How is the strategy for 

distributing zakat funds at Azka Baitul Amin Jember?  

The objectives of this study are: 1) To find out and analyze the strategy for 

collecting zakat funds in Azka Baitul Amin Jember. 2) To find out and analyze the 

distribution strategy of zakat funds in Azka Baitul Amin Jember.  

To identify these problems, this study used a descriptive qualitative 

method. Research subjects used purposive techniques. Data collection techniques 

in this study used interviews, observation, and documentation. The validity of the 

data used the source triangulation.  

The results of this study indicate that: 1) The collection of zakat funds at 

azka baitul amin always prioritizes social feelings, whether it is carried out by 

direct muzakki by direct techniques and backhand techniques that is mutual 

cooperation to provide comfort and awareness, for example through regular postal 

mail, direct promotions, fundraising by telephone, and direct introductions. 2) The 

distribution of zakat funds at Azka Baitul Amin always prioritizes the aspects of 

the needs of the Jember community, these efforts keep carrying out transparently, 

professionally and trustworthly so that the distribution is well targeted.  

 

Keywords: Collection, Distribution of Zakat  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kewajiban zakat dengan tegas diperintahkan   Allah dalam berbagai 

firman-Nya. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah 

di akhirat, dan kadang-kadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin 

terhadap balasan akhirat.
1 

Zakat bukan hanya sekedar rukun Islam, tetapi juga 

sebagai penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. 

Dilihat dari sisi hikmah, zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan 

dimensi horizontal. Artinya, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang 

kepada Allah dan juga sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial 

(kesalehan sosial). Namun dalam malaksanakan kewajiban tersebut, orang 

yang  membayar  zakat  (muzakki)  tidak  bisa  terlepas  dari urusan  bersama 

(horizontal)  karena zakat  berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa 

harta itu diberikan, sehingga sangat berkaitan dengan para penerima 

(mustahik). 

Dalam pelaksanaannya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama 

dan negara, baik dari segi jenis harta   yang wajib dikeluarkan, para wajib 

zakat  dan para penerima zakat, sampai pada pengelola zakat oleh pihak 

ketiga.
2 

Di Indonesia pengelolaan zakat di atur berdasarkan Undang-Undang 

No.  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  dimana  Undang-

                                                           
1
 Yusuf Qardawi, Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa Alajaha Al-Islam,  (Beirut: Muassasah Al- 

Risalah, 1985), 87. 
2
 Didin  Hafinuddin,  Zakat  dalam Perekonomian Modern,  (Jakarta: Mutiara    Dakwah,2004), 

45. 

 



 

 

 

2 

Undang tersebut menyatakan  bahwa untuk  melaksanakan pengelola zakat, 

pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat pusat, provinsi dan 

kabupaten kota. 

BAZNAS ataupun lembaga pengelola zakat lainnya tentu 

menggunakan beberapa strategi penghimpunan ataupun pendistribusian 

dengan tujuan kegiatan lembaga tersebut berjalan dengan lancar, hal ini 

dikarenakan penghimpunan dana merupakan roda penggerak sebuah 

organisasi pengelola zakat. Salah satu yang sudah dipersiapkan adalah 

mikanisme sinergi dan koordinasi dengan begitu, akan mendorong 

peningkatan status mustahik ke muzakki. Melihat potensi zakat yang amat 

besar seharusnya zakat dapat menjadi dana umat islam yang tidak terbatas, 

namun masalahnya adalah masih banyak dana yang belum bisa terserap.oleh 

karena itu strategi penghimpunan menjadi penting dalam lembaga BAZNAS.
3
 

Disamping masalah penghimpunan dana, masalah lain yang dihadapi 

adalah masalah penyaluran dana zakat, sampai saat ini masih banyak 

masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat 

sehingga manfaatnya hanya didapat saat itu saja tanpa adanya 

keberlanjutan.kecendurangan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung 

terdapat sisi positif dan negatif. Sisi positif antara lain dapat diterima 

langsung oleh yang membutuhkannya. Disisi lain dapat mengurangi dan 

mempersulit optimalisasi penyaluran zakat. Padahal, pengelolaan dana zakat 

baik akan berperngaruh bagi terwujudnya fungsi zakat sebagai sarana 

                                                           
3
 RepublikapOnline,“PotensipZakatmBelumpMaksimal,”.http://www.republika.co.id/berita 

/news-update/14/01/23/mzuzfv-potensi-zakat-belum-maksimal, 2014, diakses pada 13 April  2021,  

pukul 20.00 WIB. 
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pemberdayaan umat. Penghimpunan dan distribusi dana zakat sangat 

bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.
4
 

Berdasarkan data yang didapatkan ketika pra-penelitian, Azka Baitul 

Amin jember memiliki agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan sekali 

dalam mendistribusikan dana amanah (zakat) yang diberikan oleh donator. 

Salah satu agenda rutinitas yang dilakukan Azka Baitul Amin Jember adalah 

Beasiswa Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK), Peduli Bencana 

Alam, Distribusi 30 Janda Duda Duafa di dua desa sebulan sekali, Mustahik 

Binaan, dan kegiatan lainnya. Sedangkan strategi penghimpunan dana zakat 

di Azka Baitul Amin Jember baik jangka pendek atau panjang adalah; 

Tabungan Kurban, Tabungan Akikah, Jemput Donasi, serta strategi 

penghimpunan lainnya.  

Table 1.1 

Progran dan Objek 
 

No Program Objek 

1.  250 Bantuan Pangan Terdampak 

Covid 19 

Ojol loper angkot becak  

2.  Layangan Penyemprotan 

Disinfektan 

Masjid sekolah  

3.  50 Paket Gizi Yatim Binaan Masyarakat 

4.  Pengadaan Hand Sanitizer Pemukiman dan fasum 

5.  30 Kado Lebaran Yatim Baju kebutuhan lebaran masyrakat 

6.  2341 Paket Pangan Zakat fitrah maal 

7.  1000 Paket Fidyah Masyarakat jember 

8.  5 Umkm Binaan Petani  

9.  3 Desa Binaan Panen raya pengadaan siaga pangan 

10.  1000 Sembko Ramadhan Kolaborasi iain jember 

Sumber data: azkamagz 

                                                           
4
 Haji Syaikon menebar uang kepada ribuan warga di rumahnya di Gang Pepaya Jalan Wahidin 

Kota Pasuruan. Setiap orang yang datang diberi Rp 30.000,00. Mereka berebut dan berdesak-

desakan. Yang jatuh terinjak-injak hingga tak bisa bernapas. Akibatnya 21 orang tewas dan 10 

lainnya luka-luka. Tragedi ini tahun lalu juga terjadi di sini, dua orang tewas. Sumber Tempo 

interaktif,“Zakat.Model.Haji.Syaikon.Berujung..Pada..Hukum.Haram,”http://www.tempo.co/rea

d/news/2008/09/15/058135567/Zakat-Model-Haji-Syaikon-Berujung-pada-Hukum-Haram, 

2008, diakses pada 14 April 2021, pukul 20.52 WIB 
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Lembaga Azka Baitul Amin dalam proses penghimpunannya 

menerima dari luar Kabupaten Jember namun pendistribusiannya lebih 

difokuskan kepada masyarakat jember. Komitmen dan usaha untuk 

membantu masyarakat sudah menjadi tugas bersama dan saling bekerjasama 

agar supaya hidup masyarakat sejahtera aman dan tentram. Berikut 

Table 1.2 

Laporan keuangan laz. Azka al-baitul amien jember 

April S/D Juli 2018 Penerimaan Dana Zis 
 

Zakat maal 10.990.000 

Infaq dan shadaqah 38.723.650 

Peduli pendidikan 7.605.000 

Dompet dhuafa 1.090.000 

Guru ngaji 670.000 

Peduli anak yatim 24.314.900 

Tab quran  450.000 

Tab aqiqah 300.000 

Wakaf aqiqah  240.000 

Jumlah  84.383.550 

Pemanfaatan dana zis 

Operasional 14.013.150 

Publikasi 9.861.472 

Distribusi 

Distribusi janda duda dhuafa 2.905.000 

Distribusi janda duda dhuafa 2.905.000 

Peduli janda duda dhuafa 3.057.500 

Distribusi janda duda dhuafa 2.905.000 

Distribusi paket sembako 1.500.000 

Shoping anak yatim 10.000.000 

Santunan untuk lansia  1.050.000 

Distribusi janda duda dhuafa  2.920.000 

Santunan anak yatim  8.940.000 

Bantuan dhuafa  30.432.000 

Biasiswa penghafal Al-quran / Hafidz 1.200.000 

Bisyaroh  3.565.200 

Jumlah 95.255.122 

Sumber data: azkamagz 
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Tabel 1.3 

Laporan keuangan laz. Azka Al-baitul amien jember 

Januari S/D Juni 2020 

Zakat Maal 91.489.00 

Zakat Fitrah  11.892.000 

Infaq dan Shodaqoh  61.092.000 

Fidyah  4.163.000 

Biasiswa Pendidikan  12.050.000 

Dompet Dhuafa  945.000 

Peduli anak yatim  32.240.000 

Guru ngaji sejahtera  795.000 

Tab Qurban  825.000 

Tab Aqiqah  1.045.000 

Wakaf Alquran  525.000 

Wakaf Mukena  75.000 

Pedulu bencana alam  75.000 

Segoku Segomu  50.000 

Siaga Covid-19 10.700.000 

Shopping bareng yatim  3.600.000 

Peduli Aurora  22.445.500 

Jumlah 254.007,400 

Jumlah keseluruhan sampai dengan 30 juni 2020 Rp 606.146.600 

Sumber data: azkamagz 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat konteks permasalahan dalam penelitian ini dengan judul: 

Analisis Strategi Penghimpunan Dan Penistribusian Dana Zakat Di Azka 

Baitul Amin Jember. 

B. FOKUS PENELITIAN 

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat di Azka Baitul Amin 

Jember? 

2. Bagaimana strategi pendistribusian dana zakat di Azka Baitul Amin 

Jember? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi penghimpunan dana zakat di 

Azka Baitul Amin Jember. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi pendistribusian dana zakat di 

Azka Baitul Amin Jember. 

D. MANFAAT 

1. Manfaat teoritis 

Pada tataran teoritis diharapakan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat sebagai bahan pengetahuan tentang Analisis Strategi 

Penghimpunan Dan Penistribusian Dana Zakat Di Azka Baitul Amin 

Jember.Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan apresiasi dengan 

berbagai cara. 

2. Manfaat praktis  

Pada tataran praktis dihasilkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada sejumlah pihak sebagai berikut. 

a. Manfaat bagi peneliti  

Hasil penlitisn ini di harapkan dapat menambah Khazanah 

keilmuan tentang analisis strategi penghimpunan dan distribusi dana 

zakat di baitul mal koperasi syariah nuri kecamatan bangsal kabupaten 

jember 
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b. Manfaat Bagi Universitas Islam Neger Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember 

c. Manfaat yang dapat di berikan dari hasil penelitian kepada Universitas 

Islam Neger Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah sebagai 

penambahan literatur guna kepentingan akademik dan bahan diskusi 

serta refrensi bagi mahasiswa Universitas Islam Neger Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian lanjutan, atau penelitian sejenis analisis strategi 

penghimpunan dan distribusi dana zakat yang lainya dengan topik 

yang berbeda. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, akan 

didapatkan gambaran secara utuh tentang analisis strategi 

penghimpunan dan distribusi dana zakat  yang lebih bervariatif dan 

lebih berkualitas. 

e. Manfaat bagi pembaca  

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai refrensi untuk menambah 

pengetahuan tentang strategi penjualan pasar tradisional. Dengan 

pengetahuan tersebut, pembaca mengetahui tentang Analisis Strategi 

Penghimpunan Dan Penistribusian Dana Zakat Di Azka Baitul Amin 

Jember.
5
 

  

                                                           
5
 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember IAIN  Jember Press,2007), 72. 
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E. DEFINISI ISTILAH 

Ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan untuk menghindari 

interprestasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam 

memahaminya antara pembaca dan peneliti.
6
 

1. Pengertian Strategi 

Menurut Malayu S.P Hasibun strategi pada dasarnya adalah 

penentuan cara yang harus dilakukan memperoleh hasil yang optimal, 

efektif, dan dalam waktu yanng relatif singkat serta tepat menuju 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Penghimpunan Zakat 

Menurut Juwaini Penghimpunan diartikan sebagai kerangka 

konsep tentang   suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan 

daya  lainnya dari masyarakat  yang akan digunakan untuk  membiayai 

program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.
7
 

Penghimpunan tidak hanya dipahami dalam konteks 

mengumpulkan dana saja  sebagaimana  makna  bahasanya.  Hal  ini 

dapat  dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian 

masyarakat tidak harus dalam bentu dana saja, sehingga sangat 

dimungkinkan Penghimpunan berupa sumber-sumber daya  lain selain 

dana segar. 

 

 

                                                           
6
  Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 102. 

7
 Miftahul   Huda,   Pengelolaan   Wakaf   dalam   Persfektif   Fundraising,   (Ponorogo: 

Kementrian  Agama RI, 2012),  27. 
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3. Distribusi 

Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau 

ke beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama 

dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, 

dan sebagainya,
8
 Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. 

Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 

produsen kepada konsumen. DIstribusi dilakukan sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. 

4. Zakat 

Zakat  jumlah harta yang  wajib dikeluarkan oleh orang  yang  

beragama Islam dan di berikan kepada yang berhak menerimanya (asnaf 

delapan) menurut ketentuan yang di tetapkan oleh syara’, dan merupakan 

salah satu rukun  Islam   yang   mengatur   harta   yang   wajib   

dikeluarkan  kepada Mustahik.
9
 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi 

skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh 

pembahasan yang ada. Dan pada bagian sistematika pembahasan ini 

dimaksudkan untuk menunjukkan cara pengorganisasian atau garis-garis besar 

dalam penelitian ini sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan 

                                                           
8
 https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_bisnis (19 Januari 2021). 

9
 Depertemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Idonesia,  (  Jakarta:  Balai 

Pustaka, 2001), 779. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_bisnis
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menanggapi isinya. Masing masing bab ini disusun dan dirumuskan dalam 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I: pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II: kajian kepustakaan, yang berisi tentang kajian kepustakaan 

yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Bab III: metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data, dan tahap tahap penelitian. 

Bab IV: penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang gambaran 

obyek penelitian, penyajian data, dan analisis serta pembahasan temuan 

peneliti. 

Bab V: penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan 

yang telah diuraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak yang terkait. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis penghimpunan dan distribusi dana zakat 

pada Di Azka Baitul Amin Jember . Penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

1. Marinda, Wahyuna (2017) Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, 

Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang. Metode ini 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini 

menjelaskan secara detail mengenai strategi menghimpun dana zakat dan 

sedekah pada rumah zakat.
10

 

2. Handri Susilowati, (2018) Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Baznas 

Sumsel. Diploma thesis, UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 

Jenis penelitian ini yaitu Field research dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam pelaksaan pendistribusian zakat di Baznas 

Sumsel sudah menjalankan fungsi manajemen dengan baik, sehingga 

pendistribusian zakat dapat berjalan dengan baik, Baznas mendistribusikan 

dana zakatnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat dan dalil Al-Qur‟an. Dengan begitu tidak 

                                                           
10

 Marinda, Wahyuna , Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada 

Rumah Zakat Cabang Palembang (Universitas Palembang 2017). 

11 
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menyalah gunakan tugas sebagai amil zakat Nasional yang ditunjuk oleh 

pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pendistribusian zakat di Baznas Sumsel adalah modal, amanah penerima 

zakat, orang yang tidak bertannggung jawab, tidak ada pendamping bagi 

mustahiq. Kata kunci: Pelaksanaan Pendistribusian Zakat.
11

 

3. Almasuddini, Hajar (2019) Strategi Penghimpunan Zakat di Yayasan 

Nurul Hayat Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel 

Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil 

penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan formulasi strategi 

penghimpunan zakat di Yayasan Nurul Hayat terdiri dari empat tahap 

yaitu: merumuskan target perolehan donasi, merumuskan rencana 

strategis, merumuskan KPI, serta merumuskan teknis operasional. 

Adapun pelaksanaan implementasi strategi penghimpunan zakat di 

Yayasan Nurul Hayat Surabaya berupa pembagian unit kerja menjadi 

tiga bagian berdasarkan target perolehan donasi, yaitu petugas Zakat 

Adviser yang fokus pada perolehan donatur baru, petugas Fundraiser 

yang fokus pada donatur tetap, dan petugas fundraising yang fokus 

pada donatur insidentil dengan penyelenggaraan event serta kejasama 

CSR toko maupun perusahaan. Adapun pelaksanaan evaluasi strategi 

penghimpunan zakat di Yayasan Nurul Hayat dilaksanakan dengan 

dua cara, yaitu evaluasi langsung dan tidak langsung. Evaluasi 

                                                           
11

 Handri Susilowati,Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Baznas Sumsel.( UIN Raden Fatah 

Palembang 2019). 
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langsung terdiri dari evaluasi harian, pekanan, serta bulanan. Adapun 

evaluasi tidak langsung dilaksanakan dengan penggunaan sistem-

sistem berbasis teknologi.
12

 

4. Eriani, Etti (2019) Analiasis metode penghimpunan dan distribusi dana 

zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Undergraduate 

thesis, IAIN Padangsidimpuan. Teori dalam penelitian ini berkaitan 

dengan teori kewajiban menunaikan zakat serta metode penghimpunan 

dengan metode direct dan indirect dan teori yang berkaitan dengan 

distribusi zakat sesuai dengan al-qur’an surah at-taubah ayat 60. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti ialah dengan menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan struktural yang ada di BAZNAS Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode 

penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli 

Selatan menggunakan metode penghimpunan berupa kerjasama dengan 

ASN (Aparatur Sipil Negara), dan beberapa donatur yang memberikan 

zakat kepada Amil hanya bagi mereka yang sadar akan kewajiban 

menunaikan zakat sedangkan metode distribusi dana zakat yang dilakukan 

oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan metode 

langsung yang bersifat konsumtif dan produktif dengan empat bidang yaitu 
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 Almasuddini, Hajar  Strategi Penghimpunan Zakat di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. 

Undergraduate thesis,( UIN Sunan ampel surabaya 2019 ). 
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: Bidang Ekonomi (263.000.000) Pendidikan (13.000.000) Kesehatan 

(2.500.000) dan Sosial (25.900.000).
13

 

5. Octaviani, Dhita (2019) Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF 

Untuk Pendidikan yang Bermutu, Pogram Studi Perbankan Syariah 

.  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi 

terhadap strategi penghimpunan dana Ziswaf untuk pendidikan. Adapun 

teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 

analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. 

Proses analisis bersifat interaktif, yaitu mengumpulkan informasi- 

informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, 

menyusun dan mengklasifikasikannya serta menganalisis strategi 

penghimpunan dana Ziswaf untuk pendidikan yang bermutu. Hasil 

penelitian ini menunjukkan,bahwa: Pertama, filosofi penghimpunan dana 

Ziswaf untuk pendidikan adalah memberikan pendidikan formal bermutu 

untuk masyarakat mustahik, yang tidak memiliki kesempatan memperoleh 

pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi dan tidak adanya 

sekolah islam. Kedua, program penghimpunan dana Ziswaf dirumuskan 

atas dasar program-program pendidikan, yang salah satunya adalah 

program pendidikan formal (Sekolah Bintang Rabbani). Ketiga, 

implementasi penghimpunan dana Ziswaf terdiri dari komunikasi, layanan, 

online, dan offline. Keempat, sebagai dampak dari penghimpunan dana 

                                                           
13

 Eriani, Etti  Analiasis metode penghimpunan dan distribusi dana zakat pada BAZNAS Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan( IAIN Padangsidimpuan 2019 ). 

http://repository.umsu.ac.id/browse?type=author&value=Octaviani%2C+Dhita
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ziswaf untuk pendidikan, Dompet Dhuafa waspada mampu meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Sekolah Bintang Rabbani.
14

 

6. Dhita Octaviani.( 2018 ) Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF 

Untuk Pendidikan yang Bermutu, Pogram Studi Perbankan Syariah, 

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap strategi 

penghimpunan dana Ziswaf untuk pendidikan. Adapun teknik pengelolaan 

data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan 

secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat 

interaktif, yaitu mengumpulkan informasiinformasi khusus menjadi satu 

kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan 

mengklasifikasikannya serta menganalisis strategi penghimpunan dana 

Ziswaf untuk pendidikan yang bermutu.
15

 

7. Silitonga, Afnan Maulana.( 2019 ) Analisis Strategi Penghimpunan Dana 

Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kota Medan.Uneversitas 

muhammadiyah sumatra utara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dimana penelitian ini 

didasari dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kemudian 

dipaparkan sesuai apa yang penulis amati di lapangan. Adapun 

pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode 
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 Octaviani, Dhita  Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF Untuk Pendidikan yang 

Bermutu, Pogram Studi Perbankan Syariah (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019). 
15

Dhita Octaviani, Analisis Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF Untuk Pendidikan yang 

Bermutu, Pogram Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam,  (Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara 2018). 

http://repository.umsu.ac.id/browse?type=author&value=Silitonga%2C+Afnan+Maulana
http://repository.umsu.ac.id/browse?type=author&value=Octaviani%2C+Dhita
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observasi, wawancara, dokumenter, dan data lainnya. Ketika data-data 

telah terkumpul, penulis melakukan analisis lalu mengambil kesimpulan 

dari hasil analisis tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 

BAZNAS menerapkan tiga strategi. Ketiga strategi tersebut saling 

berintegrasi. Adapun strategi tersebut yaitu: 1. Mendekatin Walikota 

medan agar memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berzakat , 

infak dan sedekah ke BAZNAS Kota Medan , 2. Menum- buhkan rasa 

empati pada donator dengan membuat program penadayagunaan dan 

periklanan, 3. Mengunjungi para muzakki dan lembaga-lembaga lainnya. 

Penerapan strategi tersebut memberikan dampak pada peningkatan jumlah 

dana, namun penurunan jumlah dana juga terjadi karena kurang 

maksimalnya penerapan strategi tersebut.
16

 

8. Baisuni, Ahmad (2015) Strategi penghimpunan dan penyaluran dana 

zakat produktif; studi kasus di lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A 

Rambigundam Rambipuji Jember. Undergraduate thesis, IAIN Jember 

Sedangkan tujuan khususnya meliputi (1) untuk mendeskripsikan 

mekanisme penghimpunan dana zakat produktif yang dilakukan lumbung 

zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A (2) untuk mendeskripsikan mekanisme 

penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan Lumbung Zakat Al-

Ikhlas An-Nur H.A rambigundam Rambipuji Jember. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang 

digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan 
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 Silitonga, Afnan Maulana. Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah 

Pada Baznas Kota Medan.(Uneversitas muhammadiyah sumatra utara.2019). 

http://repository.umsu.ac.id/browse?type=author&value=Silitonga%2C+Afnan+Maulana
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data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis 

datanya menggunakan analisis deskriptif karena pada penelitian ini 

penulis mendeskripsikan strategi penghimpunan dan penyaluran dana 

zakat pada Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam 

Rambpuji Jember. Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana 

zakat Lumbung Zakat Al-Ikhlas menggunakan layanan jemput zakat ke 

rumah para muzakki. Karena hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan 

jumlah muzakki serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat 

produktif kepada yang berhak menerima.
17

 

9. Nurul Sholeh, (2016) Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana 

Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) 

Cabang Kota Semarang (Studi kepuasan muzaki dan peningkatan 

pendapatan mustahik). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto. 

 Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan berdasarkan fakta-

fakta yang tampak. Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data 

adalah analisis sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan. Analisis 

data di lapangan meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data 

(display data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion 

drawing/verification). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 

penghimpunan dana zakat pada LAZiS Jateng cabang Kota Semarang 

melalui sosialisasi, produk-produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan 
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 Baisuni, Ahmad  Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif; studi kasus di 

lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember. Undergraduate thesis,( 

IAIN Jember 2015 ). 
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menjalin komunikasi dengan baik. Untuk strategi penyaluran dana zakat 

yang dilakukan adalah melalui kerjasama dan memalui program 

penyaluran dana zakat yang terdiri dari Economic Support, Education 

Support, Health Support, Dakwah Support serta berupa pemberian 

santunan. Dalam proses penyaluran dana zakat melalui beberapa proses 

yaitu: melakukan studi kelayakan, menetapkan program tepat guna, 

melakukan pendampingan, melakukan pengawasan, membuat laporan dan 

melakukan evaluasi. Kepuasan muzaki pada LAZiS Jateng cabang Kota 

Semarang dikarenakan pelayanan yang diberikan oleh LAZiS Jateng 

cabang Kota Semarang, dari hasil penelitian mengenai kepuasan muzaki 

pada LAZiS Jateng cabang Kota Semarang, yang dilakukan terhadap 9 

orang muzaki, mereka puas kepada LAZiS Jateng cabang Kota Semarang. 

Kualitas pelayanan yang paling banyak dirasakan muzaki adalah kategori 

daya tanggap(responsiveness). Kepuasan muzaki juga dapat dilihat dari 

kesediaan muzaki merekomendasikan LAZiS Jateng cabang Kota 

Semarang dan loyalitas muzaki pada LAZiS Jateng cabang Kota 

Semarang. Peran penyaluran dana zakat dalam meningkatkan pendapatan 

mustahik adalah melalui program Economic Support dapat dikatakan 

berperan cukup baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 6 

orang mustahik, 5 diantaranya mengalami peningkatan pendapatan. 

Prosentase peningkatan pendapatan sebesar 45%-400%. Sedangkan 1 

orang mustahik tidak mengalami peningkatan pendapatan. Secara 

keseluruhan strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada 
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LAZiS Jateng cabang Kota Semarang dapat dikatakan berjalan dengan 

cukup baik. Untuk strategi penghimpunan berjalan cukup baik, hal ini 

dapat dilihat salah satunya dengan peningkatan dana zakat yang diperoleh 

setiap tahunnya serta kepuasan muzaki pada LAZiS Jateng cabang Kota 

Semarang. Sedangkan, dalam strategi penyaluran dapat dikatakan cukup 

baik, salah satunya dikarenakan memiliki peran yang cukup baik dalam 

peningkatan pendapatan mustahik.
18

 

10. Eka Suci Fitriani(.2020 ) Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, 

dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako  di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali STAI Denpasar Bal.i 

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Strategi Penghimpunan 

ZIS Dan Penyaluran ZIS Dalam Program Sebar Sembako  di Baznas 

Provinsi Bali. Metode penelitian ini dengan kualitatif deskriptif. Informan 

10 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive. 

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, 

penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Strategi penghimpunan ZIS oleh Baznas meliputi 

Sosialisasi kepada Instansi pemerintah tingkat I, lembaga keuangan, dan 

majelis ta’lim, mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan, 

mempromosikan program melalui tiga media yaitu media cetak, media 

sosial, dan media elektronik, memberi pelayanan pembayaran ZIS dengan 
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 Nurul Sholeh, Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat 

Al Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Cabang Kota Semarang (Studi kepuasan muzaki dan 

peningkatan pendapatan mustahik). Skripsi thesis,( IAIN Purwokerto.2016). 



 

 

 

20 

cara pembayaran langsung, jemput zakat, membentuk UPZ di lembaga 

pemrintahan dan swasta, membuka rekening di beberapa Bank, scan 

barcode dan menjalin hubungan yang baik dengan muzaki/donatur, (2) 

Strategi penyaluran ZIS meliputi kepatuhan terhadap ketentuan syariah 

dan sesuai dengan UU, mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan 

physical distancing, social distancing, dan penggunaan masker, 

pendekatan penyaluran antara push approach dan pull approach, 

memberikan surat tembusan kepada gugus tugas.
19

 

Table 2.1 

Persamaan dan Perbedaan 

No Nama Persamaan Perbedaan 

1 Marinda, 

Wahyuna (2017)  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Analisis Strategi 

Menghimpun Dana 

Zakat dan penelitiannya  

sama-sama 

menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Analisis Strategi 

Menghimpun Dana Zakat 

Infak, Dan Sedekah Pada 

Rumah Zakat Cabang 

Palembang 

2 Handri Susilowati, 

(2018)  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Pelaksanaan 

Pendistribusian Zakat 

dan penelitiannya  

sama-sama 

menggunakan 

penelitian kualitatif , 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Pelaksanaan 

Pendistribusian Zakat Di 

Baznas Sumsel. Diploma 

thesis, UPT Perpustakaan 

UIN Raden Fatah 

Palembang  
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instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

3 Almasuddini, 

Hajar (2019)  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Strategi 

Penghimpunan Zakat 

dan penelitiannya  

sama-sama 

menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Strategi 

Penghimpunan Zakat di 

Yayasan Nurul Hayat 

Surabaya. Undergraduate 

thesis, UIN Sunan 

Ampel Surabaya 

4 Octaviani, Dhita 

(2019. 

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Analisis Strategi 

Penghimpunan Dana 

ZISWAF dan 

penelitiannya  sama-

sama menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Analisis Strategi 

Penghimpunan Dana 

ZISWAF Untuk 

Pendidikan yang Bermutu, 

Pogram Studi Perbankan 

Syariah . 

5 Eriani, Etti (2019)  Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Analiasis metode 

penghimpunan dan 

distribusi dana zakat 

dan penelitiannya  

sama-sama 

menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Analiasis metode 

penghimpunan dan 

distribusi dana zakat pada 

BAZNAS Daerah 

Kabupaten Tapanuli 

Selatan. Undergraduate 

thesis, IAIN 

Padangsidimpuan 

http://repository.umsu.ac.id/browse?type=author&value=Octaviani%2C+Dhita
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wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

6 Silitonga, Afnan 

Maulana.( 2019 )  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Analisis Strategi 

Penghimpunan Dana 

Zakat, Infak Dan 

Sedekah dan 

penelitiannya  sama-

sama menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Analisis Strategi 

Penghimpunan Dana 

Zakat, Infak Dan Sedekah 

Pada Baznas Kota 

Medan.Uneversitas 

muhammadiyah sumatra 

utara 

7 Baisuni, 

Ahmad (2015)  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Strategi penghimpunan 

dan penyaluran dana 

zakat produktif dan 

penelitiannya  sama-

sama menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Strategi 

penghimpunan dan 

penyaluran dana zakat 

produktif; studi kasus di 

lumbung zakat Al-Ikhlas 

An Nur H.A 

Rambigundam Rambipuji 

Jember. Undergraduate 

thesis, IAIN Jember 

8 Nurul 

Sholeh, (2016)  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Strategi Penghimpunan 

Dan Penyaluran Dana 

Zakat dan penelitiannya  

sama-sama 

menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Strategi 

Penghimpunan Dan 

Penyaluran Dana Zakat 

Pada Lembaga Amil Zakat 

Al Ihsan Jawa Tengah 

(Lazis Jateng) Cabang 

Kota Semarang (Studi 

kepuasan muzaki dan 

peningkatan pendapatan 

mustahik). Skripsi thesis, 

IAIN Purwokerto 

 

http://repository.umsu.ac.id/browse?type=author&value=Silitonga%2C+Afnan+Maulana
http://repository.umsu.ac.id/browse?type=author&value=Silitonga%2C+Afnan+Maulana
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9 Nurul 

Sholeh, (2016)  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

Strategi Penghimpunan 

Dan Penyaluran Dana 

Zakat dan penelitiannya  

sama-sama 

menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Strategi 

Penghimpunan Dan 

Penyaluran Dana Zakat 

Pada Lembaga Amil Zakat 

Al Ihsan Jawa Tengah 

(Lazis Jateng) Cabang 

Kota Semarang (Studi 

kepuasan muzaki dan 

peningkatan pendapatan 

mustahik). Skripsi thesis, 

IAIN Purwokerto 

10 Eka Suci 

Fitriani(.2020 )  

Persamaan dari peneliti 

adalah sama-sama 

meneliti tentang tentang 
Strategi Penghimpunan 

dan Penyaluran Zakat, 

Infak, dan Sedekah dan 

penelitiannya  sama-

sama menggunakan 

penelitian kualitatif , 

instrument 

pengumpulan data 

menggunakan 

wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Objek yang diteliti dan 

perbedaan dari penelitian 

terdahulu ini membahas 

tentang Strategi 

Penghimpunan dan 

Penyaluran Zakat, Infak, 

dan Sedekah (ZIS) dalam 

Program Sebar Sembako  di 

Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) 

Provinsi Bali STAI 

Denpasar Bali 

 

Sumber : Penelitian terdahulu 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Strategi 

Strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
20

 Sedangkan menurut Malayu 

S.P Hasibun strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus 

dilakukan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yanng 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), 859. 
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relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan.
21

 

2. Pengertian Penghimpunan 

 Menurut Juwaini Penghimpunan diartikan sebagai kerangka 

konsep tentang   suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan 

daya  lainnya dari masyarakat  yang akan digunakan untuk  membiayai 

program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan 

sebagai berikut :
22

 

Penghimpunan tidak hanya dipahami dalam konteks 

mengumpulkan dana saja  sebagaimana  makna  bahasanya.  Hal  ini 

dapat  dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian 

masyarakat tidak harus dalam bentu dana saja, sehingga sangat 

dimungkinkan Penghimpunan berupa sumber-sumber daya  lain selain 

dana segar.  

Pada  sisi  yang  serupa,  aktivitas  Penghimpunan  adalah 

serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya, baik dari individu, 

organisasi maupun badan hukum. Penghimpunan juga merupakan  proses 

memengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal 

kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Dalam 

melaksanakan penghimpunan, banyak metode dan teknik yang banyak 

dilakukan.  Pada  dasarnya  ada  dua  jenis  yang  bisa  digunakan,  yaitu 

metode langgsung (direct)   dan tidak langgsung (indirect). Metode 
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 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 102. 
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lagsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara 

yang  melibatkan  partisipasi  muzakki  secara  langsung.  Yakni  bentuk- 

bentuk penghimpunan di mna proses interaksi dan daya akomodasi 

terhadap respon muzakki bisa seketika langsung  dilakukan. Misalnya, 

melalui direct mail, direct adversting, telefundraising dan persentasi 

langsung.  Metode penghimpunan tidak  lagsung  dan  merupakan  suatu 

metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan 

partisipasi  muzakki  secara  langsung.  Metode  ini  dilakukan  dengan 

metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang 

kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat  itu. Misalnya, 

advertorial,  image     campaign,  dan  penyelengaraan  suatu  kegiatan 

melalui perantara,  menjalin  relasi,  melalui refrensi,  dan  mediasi  para 

tokoh.
23 

Penghimpunan bagi lembaga menjadi penting  dan  butuh analisis 

pengelolahan  yang  tepat.  Dengan ikhtiar seperti inilah, lembaga 

mempunyai bangunan kapasitas khususnya pengembangan  harta/dana  

yang  yang  professional  sehingga  lembaga mampu  menjalankan  misi  

utamanya  untuk  menyalurkan  hasil  secara berkelanjutan.
24

 

Secara spesifik, Penghimpunan, yang ditawarkan oleh Holloway 

dan Saidi. Keduanya membagi konsep Penghimpunan menjadi tiga 

kategori  sebagai  usaha  untuk  pengggalangan  sumber  daya/dana  yang 

baik. Pertama, mengakses sumber daya/dana baik harta bergerak maupun 
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tidak bergerak dari masyarakat. Mengingat dalam masyarakat terdapat 

sumber daya/dana, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau 

perusahaan. Kedua, menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang 

ada melalui produktivitas aset tersebut. Ketiga mendapatkan keuntungan 

dari sumber daya nonmeter, seperti kerelawanan, voneer, barang 

peralatan/in kind, brand image dan lembaga sebagainya. Pengembangan 

Penghimpunan dalam tahapan produktivitas aset internal dan 

pemberdayaan hasil jadi perhatian juga. Kedua, tujuan Penghimpunan 

dalam  pengembangan  kelembagaan  sebagian  besar  dilakukan  untuk 

tujuan Penghimpunan klasik, yaitu memperoleh   dana/daya. Adapun 

tujuan relatif belum berkembang, seperti menghimpun donatur, 

meningkatkan brand image pengelola atau lembaga dan memuaskan 

donatur. 

Mekanisme   kerja   Penghimpunan   dalam   tata   kelola   sebuah 

lembaga  dimaknai  bahwa  setiap  tahapan  manajemen  lembaga,  baik 

tahapan   penghimpunan   sumber   daya/dana,   produktifitas   aset   dan 

pemberdayaan hasil/manfaat, ditanamkan dengan aktivitas dan substansi 

Penghimpunan. Mekanisme kerja di atas dilakukan secara integratif dan 

menyeluruh sehingga semua usaha ditiap tahapan tata kelola sebuah 

lembaga diarahkan kepada satu tujuan yang sama.
25
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a. Urgensi dan Prinsip Penghimpunan 

Urgensitas  penghimpunan  menjadi  kebutuhan  sebuah 

lembaga  sosial  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi.   Mengingat  hal 

tersebut menjadi sebuah keniscahyaan yang tidak dapat dihindarkan 

lagi. Aktivitas penghimpunan menjadi urgen sebab menentukan bagi 

lembaga  sosial  itu  sendiri.  Misalnya;  

Pertama  aktivitas penghimpunan menentukan hidup–matinya 

sebuah organisasi/lembaga. Seperti diketahui bahwa sebuah lembaga 

jelas membutuhkan  adanya  upaya  untuk  mempertahankan  dan 

melanjutkan upaya tersebut agar lembaga tetap eksis untuk 

melaksanakan visi dan misi lembaga ke depan. 

Kedua, aktivitas penghimpunan dapat mengembangkan 

sebuah organisasi/lembaga. Sebuah organisasi/lembaga jelas 

membutuhkan pendanaan dalam dalam rangka pengembangan 

organisasi. Pengembangan lembaga ini penting sekali dalam 

menguatkan  dan  mengembangkan  program  lembaga  secara  terus 

menerus untuk kemanfaatan masyarakat. 

Ketiga, penghimpunan  mampu  mengurangi ketergantungan 

pada pihak tertentu. Dengan adanya Penghimpunan yang terus 

menerus, ketergantungan modal, dana dan sumber daya lain terhadap 
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lembaga lain dapat sedikit demi sedikit dikurangi. Bahkan, secara 

pasti dapat lepas dari jeratan ketergantungan pihak lain.
26

 

Keempat,  aktivitas  penghimpunan  menjamin  keberlanjutan 

gagasan dan manfaat  bagi programnya. Urgensi keempat  tersebut 

dapat  ditempuh setelah secara institusional   dapat  secara mandiri 

mengembangakan dirinya  sendiri.  Arah  selanjutnya  adalah secara 

terus menerus melakukan produktivitas kerja dan melanjutkan tujuan 

utama lembaga, yaitu mengelola aset  yang dimiliki secara produktif 

dan menyalurkan hasil-hasilnya kepada masyarakat umum yang 

membutuhkan.  Kalau  ini  dapat  dilakukan,  berkelanjutan  gagasan 

tetap terlaksana dan manfaat dapat sampai kepada yang 

membutuhkan. 

Kelima,  aktivitas  penghimpunan  dapat  membangun 

konstitue/ keanggotaan lembaga. Dalam hal tertentu, sebuah lembaga 

memang sangat membutuhkan kelembagaan anggota sebagai 

supporting  lembaga,  baik  dalam  hal  pendanaan,  sumber  daya, 

maupun usulan dalam rangka pengembangan lembaga tersebut. 
27

 

Keenam,    aktivitas    penghimpunan   dapat    meningkatkan 

kreadibilitas atau image lembaga, sehingga dapat mengembangkan 

kreadibilitas   lembaga.   Kalau   ini   terus-menerus   dilaksanakan, 

lembaga  menjadi kreadibel dan  menjadi panutan  masyarakat  luas 
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untuk memberikan secara luas kepada masyarakat yang 

membutuhkan.   

b. Prinsip  penghimpunan  adalah  sebagai berikut: 

Pertama, prinsip penghimpunan adalah harus meminta. 

Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, 

walaupun  mereka tanpa  mengharapkan  imbalan.  Bagi donatur,  ia 

tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang 

berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya 

ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. 

Tetapi   ada   juga   donatur   yang   menyumbang   karena   butuh 

penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah 

hati memberikan sumbangan. 

Kedua,  prinsip  penghimpunan  berarti berhubungan dengan 

orang  lain.   Artinya,   semakin  banyak   berhubungan,   berkenalan 

atupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka 

kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada 

lembaga semakin besar. 

Ketiga, prinsip penghimpunan berarti menjual. Penggalangan 

dana/daya adalah proses yang terdiri dari dua tahap-tahap pertama, 

menunjukan  kepada  calon  donatur  bahwa  ada  kebutuhan  penting 

yang  dapat  lembaga  tawarkan  melalui  kegiatan  lembaga.  Kedua 

bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk 

mengabadikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada 
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mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil 

yang lebih baik. 

Keempat, prinsip penghimpunan adalah prinsip kepercayaan 

dan hubungan masyarakat. Biasanya, donatur lebih suka memberikan 

sumbangan kepada organisasi dalam suatu  kegiatan  yang  mereka 

kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan dengan 

masyarakat menjadi penting. 
28

 Kelima, prinsip penghimpunan 

adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih 

sangatlah penting. Mengucapkan terima kasih berarti menghargai 

dan mengakui kedermawanan donatur. Lembaga yang mengucapkan 

terima kasih, setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan 

yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur  sebagai pendukung  

dan  mungkin  tidak  percaya melihat donatur memberikan berulang 

kali hanya karena ucapan terima kasih yang disampaikan setiap ada 

kesempatan yang baik. Meskipun demikian, dalam kenyataannya 

banyak donatur yang mengeluh  bahwa  mereka  tidak  pernah  

mendapat  ucapan  terima kasih, bahkan dari organisasi yang mereka 

dukung sekalipun. 

Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang 

itulah  yang  diperlukan  oleh  lembaga  sehingga  masyarakat  atau 

donatur dapat memberikan sumbangan secara teratur dan dalam 

jumlah cukup. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donor 
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dan meyakinkannya agar ia mau memberikan sumbangan. Hal ini 

akan  benar-benar  berhasil  jika  donatur  akan  terus  memberikan 

selama bertahun-tahun dan memberikan sumbangan yang semakin 

besar. Bahkan, selanjutnya donabersedia mengajak tsseman- 

temannya untuk ikut seperti yang dilakukannya. 

3. Tujuan Penghimpunan 

a. Tujuan     menghimpun     dana     adalah     sebagian     tujuan 

penghimpunan yang paling mendasar dana dimaksudkan adalah dana 

maupun daya operasi pengelolaan lembaga. Termasuk dalam 

pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai  material.  

Tujuan  inilah  yang  paling  pertama dan  utama dalam   pengelolaan   

Penghimpunan   harus   dilakukan.   Tanpa aktivitas   penghimpunan,   

kegiatan   lembaga   pengelola   akan kurang efektif. Penghimpunan 

tidak menghasilkan dana berarti tidak ada sumber daya. Akhirnya, 

lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga 

kelangsungan. 

b. Tujuan  kedua  penghimpunan  akan  menambah  calon  donatur atau 

menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan 

penghimpunan harus terus menambah jumlah donaturnya, 

c. Aktivitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah lembaga 

seperti swadaya masyarakat (LSM), baik langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Penghimpunan 
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adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berintekrasi 

dengan masyarakat. 

d.  Kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah 

berinteraksi  dengan  aktivitas  penghimpunan  yang  dilakukan oleh 

sebuah organisasi atau swadaya masyarakat. Mereka punya kesan 

positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. 

e. Tujuan   kelima   penghimpunan   yaitu   memasukkan   donatur. 

Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang, 

meskipun dalam pelaksanaanya kegiatan secara teknis dilakukan   sehari-

hari.    Mengapa   memuaskan   donatur   itu penting? Karena kepuasan 

donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan 

kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga 

secara berulang-ulang bahkan   menginformasikan   kepuasannya   

terhadap   lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, 

secara otomatis kegiatan Penghimpunan juga harus bertujuan untuk 

memuaskan donatur.
29 

4. Unsur-Unsur Penghimpunan 

Menurut Purwanto dalam buku Pengelola Wakaf dalam Perspektif 

Penghimpunan adapun unsur-unsur penghimpunan yaitu: berupa analisis 

kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga biaya 

transaksi dan promosi. Analisis kebutuhan yaitu berisi tentang kesesuaian 

dengan syariah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi 
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kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturrahmi dan 

komunikasi. 

Segmentasi donatur adalah perorangan, organisasi dan lembaga  

berbadan  hukum.  Meskipun demikian,  dilihat  dari sudut pandang 

geografis, segmentasi calon donatur juga dapat dilakukan misalnya 

dengan segmentasi lokal, regional, nasional dan internasional. Di 

samping itu, hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang  demografis  

misalnya  menurut  jenis  kelamin,  kelompok usia, status perkawinan dan 

ukuran keluarga. Selanjutnya, secara psikologis dapat dilihat dari status 

ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi  dan   sebagainya.   Profil  calon  

donatur   difungsikan  untuk mengetahui  lebih  awal  identitas  calon  

donatur  itu  sendiri.  Profil calon donatur perseorangan dapat berbentuk 

biodata atau CV (Curicullum Vitae) sedangkan untuk calon donatur 

organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profil lembaga. 
30

 

Positioning  atau  sering  dijelaskan  sebagai  strategi  untuk 

memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum 

melalui program-program yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning 

juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan 

kepercayaan  dari para donatur dam masyarakat umum. Lembaga   

seyogyanya   mempunyai   satu   atau   beberapa   produk program   yang   

akan   ditawarkan   kepada   para   calon   donatur. Penentuan jumlah 

donasi atau  aset merupakan strategi kunci dalam sebuah lembaga 
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sebagai konsekuansi dari regulasi, persaingan dan rendahnya minat 

masyarakat   untuk menyalurkan sebagian harta miliknya. Promosi dari 

lembaga kepada masyarakat luas sebagai calon donatur digunakan untuk 

menginformasikan kepada donatur maupun masyarakat umum mengenai 

produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk 

meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan   mendukung   terhadap   

kegiatan   yang   dilaksanakan.   Dalam promosi dan metode untuk 

memenangkan suatu persaingan. Maintenance  ataupun  upaya  lembaga  

untuk  senantiasa  menjalin hubungan dengan donatur dan masyarakat 

luas. Tidak ada maksud lain  yang  diharapkan  dalam  menjalin  

hubungan  kecuali  adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan 

perkembangan lembaga.
31

 

5. Rencana Strategi Manajemen Penghimpunan 

Dalam proses pencapaian program yang diinginkan, rencana kerja 

program lembaga termasuk Penghimpunan dirumuskan dengan spesifik. 

Penetapan target juga dirumuskan tiap tahunnya secara sistematis menuju 

target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses 

lebih dahulu. Artinya, perlu rencana program strategi jangka panjang agar 

program mencapai target yang ditetapkan, kegiatan penggalangan sumber 

dana/daya yang dilaksanakan perlu direncanakan secara matang. 

Perencanaan penggalangan, baik finansial maupun nonfinansial dikaitan 

dengan program merupakan perencanaan program penggalangan secara 
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terpadu.   Cara   ini   memungkinkan   lembaga    mencapai   target 

perubahan   yang ditetapkan dengan melihat tahapan kemajuan dari 

waktu ke waktu. 

Beberapa langkah perlu dilakukan untuk persiapan rencana strategis 

mobilisasi dan penggalangan sumber-sumber dana/daya sebuah lembaga. 

Dimana langkah-langkah tersebut ialah: 

a. Rencana program jangka panjang atau rencana strategis 

b. Anggaran jangka panjang untuk strategis 

c. Menentapkan skala prioritas program 

d. Membangun skenario penggalangan sumber lembaga 

e. Tujuan penghimpunan 

f. Strategi penghimpunan 

g. Identifikasi sumber-sumber daya/dana 

h. Membuat tim kerja dan rencana kerja 

i. Pemantauan hasil kerja 

j. Evaluasi dan rencana kerja ke depan 
32

 

Proses perencanaan strategis memungkinkan lembaga 

mempertimbangkan  semua  pilihan  yang  tersedia.  Proses  ini  juga 

dapat   membuat   keputusan   berdasarkan   informasi   yang   cukup 

lengkap mengenai pendekatan yang terbaik, merencanakan langkah- 

langkah   berikutnya, dan   mempertimbangkan   dengan   seksama 

sumber daya apa yang akan diperlukan. Ada beberapa teknik sederhana 
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yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan strategis khususnya 

dalam penggalangan sumber dana/daya oleh lembaga. 

Mengembangkan metode-metode penggalangan dana/daya yang 

dibangun di atas kekuatan lembaga, menghindari kelemahan- kelemahan  

atau mencari untuk  cara   mengimbangi  kelemahan-kelemahan    

tersebut,     meraih    peluang-peluang    terbuka    dan mengembangkan 

cara-cara untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul.
33

  

Menurut Norton dalam penyusunan strategi penggalangan 

dana/daya  menjelaskan perlu  perhatian sejak  awal setiap  langkah 

yang diambil agar segalanya berjalan lancar,diantaranya: 

a. Menentukan  kebutuhan.  Hal  ini  penting  pada  tingkat  mana 

lembaga itu berada. Apakah pada posisi semata agar dapat terus 

melakukan  kegiatan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang 

terus bertambah. 

b. Mengidentifikasi sumber dana/daya. Misalnya, dalam penyusunan 

strategi dukungan dari perorangan, masyarakat diajak menjadi 

anggota atau memberikan sumbangan dengan berbagai model 

sumbangan. 

c. Menilai peluang.  Hal ini  menjadi penting  setelah  sumber  data 

teridentifikasi. Selanjutnya, dalam menilai peluang perlu diputuskan 

sumber-sumber mana yang akan digali. Untuk itu, beberapa 

pertimbangan dibutuhkan dalam memutuskannya. 
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d. Mengidentifikasi  hambatan.  Seperti diketahui,  hambatan  selalu ada 

didalam pelaksanaan program apapun. Ada hambatan yang timbul 

karena sifat  organisasi dan apa  yang diperjuangkannya, ada yang 

timbul dari organisasi sendiri. Karena itu, lembaga perlu 

mempertimbangkan   dalam   menyusun   rencana   penggalangan 

dana/daya. 
34

 

Agar dalam penggalangan dana/daya memberikan hasil yang 

implikasi positif, hal penting lainnya adalah melakukan uji, evaluasi dan 

kontrol. Hal ini penting mengingat donor, masyarakat dan dewan 

penasehat akan selalu menanyakan mengapa hasil diperoleh seperti ini. 

Penggalangan dana/daya harus tahu persis apa yang sedang terjadi 

dan bagaimana ia memperoleh hasil yang lebih baik. Kontrol atas 

penggalangan dana/daya terpusat dimaksudkan untuk memastikan  

perolehan  dana  yang  sebesar-besarnya  dengan  biaya yang sekecil-

kecilnya. Akhirnya, lembaga harus mementau terus apa yang  

dilakukannya  dan  membandingkan  hasil  yang  dicapai,  baik masa kini 

dengan melihat pengalaman masa lalu maupun untuk meneropong  masa 

depan.  Tolak ukur  yang paling penting adalah rasio penggalangan 

dana/daya yaitu, dana yang telah terkumpul dengan menggunakan 

metode atau program tertentu dibagi dengan biaya menggunakan metode 

atau program itu. Rasio ini, memberikan gambaran yang paling baik 

mengenai biaya yang harus perlu dilakukan  untuk  mengumpulkan  
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dalam  jumlah  tertentu.  Semakin tinggi rasio ini, semakin baik metode 

yang bersangkutan.Tingkat respon sebenarnya dapat menentukan apakah 

metode penggalangan dana/daya yang dilakukan sebuah lembaga lebih 

baik dibanding dengan sebelumnya. Jika lembaga dapat memperbaiki 

tingkat respon, dana yang terkumpul juga akan lebih besar. Walau begitu, 

sukses lembaga tergantung pada besar sumbangan yang diberikan   setiap   

orang   atau   institusi.   Tolak   ukur   ini   adalah sumbangan rata-rata. 

Tingkat respond dan besar sumbangan bila digabung menunjukkan hasil. 

Hasil adalah total dana yang dihimpun dibagi jumlah orang yang dimintai 

sumbangan.
35

 

6. Distribusi  

a. Distribusi Zakat  

Distribusi adalah perantara untuk memindahkan produk atau 

jasa dari produsen ke konsumen sehingga dalam penyaluran zakat 

juga berlaku hal tersebut, dimana muzakki adalah orang yang 

memberikan zakat dapat disebut sebagai produsen dan mustahik 

sebagai penerima dapat disebut dengan konsumen, adapun dengan 

lembaga amil zakat itu sendiri dapat disebut menjadi suatu struktur di 

dalam saluran distribusi tersebut. 

Sedangkan zakat secara harfiah berarti tumbuh (numuww) dan 

bertambah (ziyadah). Menurut istilah zakat berarti harta yang wajib 
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dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh agama dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak 

menerima zakat (Mudtahik). Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat adalah harta yang diwajibkan disisihkan 

oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim 

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya.
36

 

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah 

sangat nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya 

akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah baik, hal ini 

sesuai dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu: 

ْمَواِلِهمْ  ِمْن  ُخْذ 
َ
ُرُهمْ  َصَدَقةً  ا ْيِهمْ  ُثَطه ِ ِ

 
ِ  ِبَها َوُثزَك

 
ْيِهمْْۗ  َوَصل

َ
وَثَك  ِانَّ  َعل

ٰ
 َصل

ٌن 
َ
ُهمْْۗ  َسك

َّ
ُ  ل  َعِلْيمٌ  َسِمْيعٌ  َواّٰلله

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi 

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui.(Q.S At-Taubah ayat 103). 

 

Berdasarkan definisi di atas bahwasannya Pendistribusian zakat 

merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan 

fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima 

dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai suatu tujuan 

tertentu secara efektif. Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau 

pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan 
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harta yaitu mustahik. 

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami 

perubahan. Yang  awalnya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan. 

konsumtif tetapi belakangan ini lebih banyak dana zakat yang 

dipergunakan untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini 

diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (Mustahik) ke yang 

lebih tinggi (Muzakki), oleh karena itu salah satu syarat bagi 

keberhasilan zakat dalam mencapai suatu tujuan sosial kemanusiaan 

adalah dengan cara pendistribusian yang profesional berdasarkan dari 

landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang 

yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya tapi malah diberikan 

kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat 

yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi 

ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya yang 

kurang baik justru tidak mendapatkannya.
37

 

b. Ruang Lingkup Pendistribusian Zakat 

Pada bagian ruang lingkup bentuk dan sifatnya, pendistribusian 

zakat ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, lalu 

kemudian diterapkan kembali pada masa saat ini. Pengertian 

Pendistribusian sendiri adalah penyaluran, pembagian, pengiriman, 

barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau ke beberapa 

tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada 
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orang yang berhak menerimanya (mustahik) baik secara konsumtif   

maupun   produktif. Maka dapat kita dapati bahwa penyaluran 

zakat juga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu
38

 

1) Pendistribusian Zakat secara (Konsumtif) 

Konsumtif artinya bantuan sesaat tapi bukan berarti bantuan 

zakat yang diberikan kepada mustahik hanya satu kali saja atau 

sesaat. Tapi bantuan zakat ini disalurkan kepada mustahik dengan 

tidak ditarget jumlahnya dan semua itu terjadi sesuai dengan 

ekonomi pemberdayaan dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan 

karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri. 

Diantaranya orang yang benar-benar membutuhkan bantuan seperti 

orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar 

atau korban bencana alam dan lain sebagainya. 

2) Pendistribusian Zakat secara (Produktif) 

Produktif artinya pemberdayaan yang berarti ialah sama saja 

dengan penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan akan 

terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Untuk pemberdayaan 

juga disertai pembinaan atau pendampingan terlebih dahulu atas 

usaha yang telah dilakukan. 

Adapun dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 

16 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa distribusi zakat adalah hasil 

pengumpulan zakat yang digunakan untuk mustahik harus sesuai 
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dengan ketentuan agama dan pendayagunaannya juga berdasarkan 

skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk 

usaha produktif. 

Distribusi zakat dalam Al-Qur’an terletak pada surat At- 

Taubah ayat 60, Allah SWT telah menetapkan pihak-pihak yang 

berhak menerima zakat yaitu:
39

 

ْوُبُهْم 
ُ
َفِة ُقل

َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَها َوال

َ
ٰعِمِلْيَن َعل

ْ
َمٰسِكْيِن َوال

ْ
ُفَقَراِۤء َوال

ْ
َدٰقُت ِلل ۞ ِانََّما الصَّ

َن  ِبْيِلْۗ َفِرْيَضًة م ِ ِ َواْبِن السَّ ٰغِرِمْيَن َوِفْي َسِبْيِل اّٰلله
ْ
َقاِب َوال َوِفى الر ِ

ِ ْۗوَ  ُ َعِلْيٌم َحِكْيمٌ اّٰلله  اّٰلله
 

Artinya: “sesungguhnya sedekah (zakat) itu, hanyalah untuk orang- 

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah:60). 

 

Ayat di atas telah menyatakan bahwasannya terdapat 8 

golongan umat yang berhak mendapatkan zakat, yakni : 

a) Fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan juga 

pekerjaan atau dengan kata lain fakir merupakan orang yang 

berada pada peringkat ekonomi yang rendah (tidak dapat 

mencukupi kebutuhan mereka). 

b)  Miskin, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan akan tetapi 

penghasilan yang didapatkan tidak mampu mencukupi 
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kebutuhan hidupnya. 

c) Amil, yaitu pengurus-pengurus zakat yang merupakan orang 

yang bertindak sebagai panitia zakat dimana tugasnya mulai dari 

menarik zakat hingga membagi-bagikan zakat yang terkumpul 

kepada yang berhak. 

d) Mu’allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Riqab, 

yaitu orang-orang yang berusaha memerdekakan diri mereka 

dari objek pemerasan seperti perbudakan dengan cara membayar 

tebusan. 

e) Gharim, yaitu orang-orang yang terbelenggu oleh hutang, 

dimana hutang tersebut digunakan untuk dirinya sendiri maupun 

untuk mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, atau 

juga karena digunakan untuk menjamin hutang orang lain. 

f) Fi Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah 

SWT tanpa menerima imbalan apapun, seperti dalam 

pembangunan masjid, sarana pendidikan, dan lain sebagainya. 

g) Ibnu Sabil, yaitu mereka yang sedang dalam perjalanan ia 

kehabisan perbekalan, meskipun sebenarnya orang tersebut 

adalah orang yang kaya. Ibnu Sabil juga berlaku bagi mereka 

yang sedang menuntut ilmu yang memerlukan beasiswa untuk 

pendidikannya. 

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menerima zakat di 

antaranya adalah : 
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a) Orang Muslim. Secara umum, orang non-Muslim tidak berhak 

atas bagian dari harta zakat, kecuali mereka yang termasuk 

dalam kategori mualaf, mengikuti pendapat dari Madzhab 

Hanbali. 

b) Bukan dari golongan keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalllib 

(Ahlulbait). Namun menurut beberapa ulama, pada masa kini 

golongan Bani Hasyim dan Bani Muthallib dapat menerima 

zakat, karena pada saat ini mereka sudah tidak mendapat bagian 

dari hasil rampasan perang. 

c) Tidak dalam tanggungan muzakki (wajib zakat), yakni zakat 

tidak dapat diberikan kepada mereka yang menjadi tanggungan 

muzakki, seperti anak, istri, orang tua dan lain-lain. 

d) Bukan orang yang mempunyai kelebihan harta senilai satu 

nishab perak (543,35 gr.) dari kebutuhan hidupnya dan orang 

yang menjadi tanggungannya, kecuali apabila termasuk dalam 

kategori amil, riqab dan ibnu sabil. Demikian menurut Madzhab 

Hanafi. 

Tidak menerima zakat dari satu orang dengan mengatas 

namakan dua golongan sekaligus dari delapan golongan di atas 

secara bersamaan, seperti menerima zakat dari seseorang 

sebagai fakir miskin juga sekaligus sebagaigharimin.
40
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a) Strategi Pendistribusian Zakat 

Pada sejauh ini, pendistribusian zakat yang terjadi di 

masyarakat lebih didominasi cara pendistribusian secara 

konsumtif, pendistribusian secara langsung dalam rangka 

memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. 

Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi 

kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan 

untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. 

Merujuk pada strategi pendistribusian zakat sebagaimana 

yang disyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, 

pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, 

di antaranya:
41

 

1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat 

kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah 

lain. 

2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan: 

(a) Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak 

menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai 

jumlah yang melimpah. 

(b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan 

asnaf yang telah di tetapkan dalam syariat Islam. 

(c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan 
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penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara 

khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian 

zakat kepada beberapa golongan tersebut. 

(d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan 

pertama yang menerima zakat. 

3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima 

zakat. zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan 

dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang 

berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal 

tersebut kepada orang- orang adil yang tinggal di 

lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima 

zakat yang sebenarnya. 

Strategi tersebut, meskipun cukup gamblang dan 

dapat dipahami tetapi belum menyentuh pada hakikat dan 

tujuan pengelolaan zakat yaitu mewujudkan kesejahteraan 

dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para 

pemikir Islam menganjurkan agar zakat didistribusikan 

dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola 

pendistribusian secara konsumtif ke pendistribusian secara 

produktif dan investatif. Pendistribusian zakat secara 

konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan 

ekonomi mustahik dinilai sulit untuk mencapai tujuan 
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pengelolaan zakat. penyebabnya adalah, orientasi distribusi 

zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mustahik atau 

memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusian 

secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika 

dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat 

mustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta 

tidak dapat menunggu waktu lebih lama. 

Oleh sebab itu, pendistribusian zakat didorong ke 

arah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan 

pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. 

pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam 

bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk 

permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang 

menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat 

seperti ini tetap harus mempertimbangkan skala prioritas 

berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan 

kewilayahan.
42

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 23/2011: 

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala 

prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 
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Ada dua pendekatan yang digunakan dalam 

pendistribusian zakat ini yaitu, Pertama: Pendekatan secara 

persial, dalam pendekatan ini ditunjukkan kepada seseorang 

yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung 

dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan 

mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua: Pendekatan 

secara struktural, dengan cara ini lebih mengutamakan 

pemberian zakat secara berkesinambungan dengan tujuan 

agar mustahik dapat mengatasi masalah kemiskinan dan 

diharapkan mereka nantinya akan menjadi muzakki. 

Adapun cara pembagian zakat kepada mustahik 

adalah sebagai berikut: 

a) Harta zakat dibagikan kepada semua mustahik, apabila 

zakat itu banyak dan mencukupi semua sasaran zakat 

(ashnaf) yang ada, dan kebutuhannya relatif sama. 

b) Apabila diperkirakan semua ashnaf ada, maka tidak wajib 

menyama-ratakan pembagiannya diantara ashnaf yang 

satu dengan yang lain. Karenanya, kalaupun seseorang 

mustahik mendapat bagian lebih dari yang lain, halitu 

didasarkan pada sebab yang benar dan demi kebaikan, 

bukan berdasarkan hawa nafsu. 

c) Diperbolehkan memberikan semua harta zakat kepada 

ashnaf tertentu. 
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d) Bagi mustahik yang produktif dan memiliki potensi untuk 

diberdayakan, maka zakat untuk mereka hendaknya 

diberikan dengan bentuk yang dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan serta mendorong 

produktifitas mereka, tidak dalam bentuk yang membuat 

mereka justru menjadi konsumtif. Prinsip adalah 

mendorong mereka untuk dapat berkembang dan semakin 

produktif. Dengan demikian, pada masa selanjutnya 

mereka bukan lagi menjadi mustahik, bahkan menjadi 

muzakki (wajib zakat).
43
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini 

menggunakan teknik dan metode penelitian,
44

 yaitu: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Kualitatif.Creswell, mendefinisikannya sebagai suatu penedekatan atau 

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami peserta penelitian atau 

partisipan yang diwawancarai peneliti dengan mangajukan pertanyaan yang 

umum danluas.
45

Penelititian ini termasuk kategori lapangan (Field Research) 

yaitu kegiatan penelitian pendekatan luas dalam peneltian 

kualitatif.
46

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif deskriftif. Disebut kualitatif karena penelitian ini 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, social, budaya, tindakan dan lain-lain secara 

umum, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

konteks khusus alamiah dan dengan menggunakan metode khusus 

alamiah.
47

Disebut deskriptif karena metode penelitian ini berusaha untuk 

mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, atau setting social dalam suatu 

tulisan yang bersifat naratif.Artinya, data fakta dijadikan bentuk kata atau 
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gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan berarti menggambarkan apa, 

mengapa dan bagamana suatu kejadian terjadi. 

B. Lokasi penelitian  

 Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut 

dilakukan.Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan survey 

terlebih dahulu.Adapun lokasi penelitian adalah kantor AZKA BAITUL 

AMIN Kabupaten Jember. 

C. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian ini menggunakan Purposive Tehnique yaitu 

teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu.Misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi  objek/situasi social yang diteliti.
48

 Adapun sumber 

data dan informasi yang diperoleh yaitu dari Zainal Anshori M.Pd.I, M. Fiqih 

Ridho S.M, Syamsul Arifin S.Pd.I, Achmad Fathor Rosyid, S.Sos, M.Si, 

Masdian Suprianto S.E. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data  

 Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal penting guna 

untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang akan diolah dan 

dianalisis dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah: 
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1. Observasi  

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data langsung dari 

lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi Berperan Serta 

(Participant Observation) dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan 

apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut mersakan suka dukanya. 

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.
49

Teknik obsevasi dipilih peneliti karna digunakan 

untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dan distribusi dana 

zakat yang telah diterapkan atau digunakan oleh lembaga azka baitul amin 

jember 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topic tertentu
50

. Metode wawancara yang peneliti 

gunakan adalah wawancara semi terstruktur.Wawancara semi terstruktur 

adalah wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Alat yang digunakan 

adalah Handpone dan pewawancara juga bebas menanyakan hal-hal yang 
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berkaitan strategi penghimpunan dan distribusi dana zakat. tujuannya agar 

peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti. Adapun 

yang diwawancarai yaitu dari Zainal Anshori M.Pd.I, M. Fiqih Ridho S.M, 

Syamsul Arifin S.Pd.I, Achmad Fathor Rosyid, S.Sos, M.Si, Masdian 

Suprianto S.E. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapa 

dilakukan dengan teknik dokumentasi.Dokumentasi adalah setiap bahan 

tertulis ataupun film, dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan 

dokumen resmi.Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang 

secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan.Sedangkan 

dokumen resmi berupa memo pengumuman, intruksi, aturan suatu 

lembaga masyarakat, majalah atau bulletin.
51

 Dalam penelitian ini, 

dokumen yang digunakan adalah data kantor yang berkaitan dengan objek 

penelitian yaitu Tentang Analisis Strategi Penghimpunan Dan Distribusi 

Dana Zakat Di Azka Baitul Amin Jember. 

E. Analisis Data  

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang 

penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis 
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kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data
52

 

yaitu : 

1. Reduksi data  

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, maka 

perlu dicatat secata teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data   

 Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan penyajian data 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan  

 Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 
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menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.
53

 

F. Keabsahan data  

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkkan keabsahan dan 

keadaan data dalam suatu penelitian.Untuk menguji keabsahan data yang 

diperoleh penelitian menggunakan triangulasi.Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian pembandingan atau 

mengecek baik informasi yang telah di dan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan data ialah triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber adalah sebagai teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Adapun langkah dalam triangulasi sumber 

yaitu:
54

 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hadir hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.diperoleh sumber 

lainnya. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
55

 

Dapat disimpulkan Bahwa peneliti melakukan pengecekan 

keabsahan  data dengan 5  langkah tersebut di atas,Peneliti juga melakukan 

pengumpulan data dengan Observasi,Wawancara dan Dokumentasi. 

G.  Tahap-tahap Penelitian  

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan 

desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.
56

 

1. Tahap pra penelitian  

Dalam penelitian ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti 

mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya 

ketika dilapangan.
57

  Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam 

tahapan yakni: 

a. Penyusunan rancangan penelitian  

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian 

terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan 

 matrik, penelitian yang selanjutnya dikontruksikan kepada dosen 
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pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian 

hinggadipresentasikan. 

b. Memilih lapangan penelitian 

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih 

dahulu memilih  lapangan penelitian. lokasi yang dijadikan penelitian 

adalah adalah kantor AZKA BAITUL AMIN Kabupaten Jember. 

c. Mengurus perizinan 

Sebelum mengadakan peneliti terlebih dahulu mengurus 

perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak 

kampus yang lalu diserahkan kepada pihak yang terkait yaitu beberapa 

alumni prodi manajemen zakat dan wakaf fakultas ekonomi dan bisnis 

islam. 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

Setelah diijinkan meneliti, penelitia harus mulai melakukan 

penjajakan dan menilai lapangan untuk mengetahui latar belakang 

objek penelitian.Hal ini dilakukan aga memudahkan peneliti dalam 

menggali data. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan  

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk 

mengadakan informasi. Informan yang dipilih adalah orang sudah 

berpengalaman dibidang manajemen zakat dan wakaf 
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f. Menyiapkan pekerjaan penelitian 

Setelah semua sudah diselesaikan maka pada tahap terakhir ini 

peneliti menyiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan pada saat 

terjun ke lapangan. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian 

diantaranya adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
58

  

Ketiganya diuraikan berturut-turut seperti dibawah ini: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Pada tahap memasuki pekerjaan di lapangan, peneliti harus 

memahami latar penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun 

secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan 

kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar berjalan lancar. 

Selain itu peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dan 

peneliti. 

b. Memasuki lapangan 

Hubungan yang perlu dibina dalam melakukan penelitian 

adalah berupa rapport.Rapport adalah hubungan antara peneliti dengan 

subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding 

pemisah keduanya.Setelah memasuki lapangan, peneliti harus 
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memanfaatkan pengetahuan secara profesional, tidak menduga atau 

membayangkan suatu ungkapan atau peristiwa. 

c. Berperan serta mengumpulkan data 

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap 

pengumpulan data adalah catatan lapangan.Catatan lapangan dibuat 

dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama yang 

memuat mengenai latar pengelaman tindakan, orang dan pembicaraan. 

3. Tahap Analisis Data 

 Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar 

dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan 

hipotesa kerja yang sesuai dengan data.Tahap analisis data dilakukan 

dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan 

penelitian maka data akan disajikan daam bentuk uraian yang didukung 

oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik 

kesimpulan dan penelitian hasil laporan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Yayasan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) Azka Al-Baitul Amien Jember yang bertempat dijalan 

Sultan Agung No. 02 Jember, untuk lebih mengetahui tentang masalah 

gambaran dan obyek penelitian maka akan dijelaskan secara sistematis 

mengenai kondisi yang terdapat di daerah penelitian tersebut. 

1. Sejarah Yayasan Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 

tentang zakat, dan di lengkapi dengan keputusan Kementrian Agama 

Repubik Indonesia Nomor. 581 tahun 1999 tentang Undang-Undang 

pengelolaan zakat. Seiring dengan waktu banyak terdapat berdirinya 

Lembaga Amil Zakat, dan salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat Al- 

Baitul Amien Jember. Dengan berlandaskan filosofi dalam bermasyarakat, 

bahwa setiap manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Sekecil 

apapun amal itu akan bernilai besar bagi orang lain. Bahkan saat materi 

tidak bisa kita berikan, ada hal lain yang berharga dan mewarnai lautan 

kedermawanan yaitu tenaga dan fikiran. 

Sejak tahun 1999 Yayasan Masjid Jami’ Al Baitul Amien Jember 

membentuk “Program Peduli Penderitaan Masyarakat” (Propelitamas). 

Al Baitul Amien merupakan sebuah lembaga yang khusus 

menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan program 
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unggulan pembinaan anak asuh. 

Seiring perkembangan yayasan dan masyarakat, Yayasan Masjid 

Jami’ Al-Baitul Amien menyempurnakan Propelitamas menjadi Lembaga 

Amil Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf Al Baitul Amien (AZKA). Pada 

tahun 2004 AZKA di tetapkan oleh Bupati sebagai Lembaga Amil Zakat 

(LAZ), dengan diturunkannya SK Bupati No. 103 Tahun 2004. 

Nilai-nilai manfaat atas kehadiran Lembaga Amil Zakat Azka Al- 

Baitul Amien Jember di tengah  masyarakat telah dirasakan secara luas, 

dari pelosok desa terpencil hingga wilayah perkotaan di Kabupaten 

Jember. Sebagai lembaga pengelola dana ZISWAF yang muncul dari 

daerah dengan pengelolaan secara profesional, Insha Allah Lembaga Amil 

Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember akan  menjadi Lembaga Amil Zakat 

yang terus berkembang dan terpercaya. 

Dengan pembentukan lembaga ini diharapkan akan dapat 

memudahkan muzakki dalam  menunaikan  kewajiban zakat, sesuai 

dengan kaidah agama. Di samping itu diharapkan pula adanya 

pentasyarufan (penyaluran) zakat yang tepat sasaran dan berdaya guna 

dalam memberdayakan masyarakat.
59

 

2. Lokasi/Letak Geogafis Yayasan Lembaga Amil  Zakat Azka Al-Baitul 

Amien Jember 

Penelitian ini di laksanakan di Lembaga Amil Zakat Azka Al- 

Baitul Amien Jember terletak di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan 
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 Sumber, Profil Sejarah Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember tahun 2004 
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Patrang, Kabupaten Jember yang mempunyai kantor pelayanan tepatnya di 

kompleks Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Jl. Sultan Agung No. 02 Telp. 

0331-425509. Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember 

mempunyai program-program unggulan yang berkaitan dengan sosial 

kemasyarakatan. Program-program  tersebut sebagian besar bersumber 

dari dana zakat yang dibayarkan oleh para wajib zakat (muzakki) yang 

sebagian besar berdomisili di daerah jember. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di lembaga tersebut karena Lembaga Amil Zakat 

Azka Al-Baitul Amien Jember di kelola secara profesional dan 

mengedepankan akidah Islam dalam pengelolaannya. 

Lembaga Amil Zakat Al-Baitul Amien Jember terletak di 

Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tepatnya di 

daerah kompleks Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Jember Jl. Sultan Agung 

No. 02. Mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi ataupun kendaraan 

umum, letak kantor Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember 

sangat strategis untuk melakukan aktifitas pelayanan atau pembayaran 

ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf). Di samping itu juga 

berdekatan dengan kantor-kantor besar dan pusat perbelanjaan seperti: 

a. Kopleks Pertokoan, di sebelah barat tepatnya di Jl. Sultan Agung. 

b. Pendopo Bupati Jember, di sebelah  utara tepatnya di Jl. Sultan Agung. 

c. Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember, di sebelah selatan tepatnya di 

Jl. RA. Kartini. 
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d. Alun-alun Jember, di sebelah timur tepatnya di Jl. RA. Kartini.
60

 

3. Visi dan Misi Yayasan Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien 

Jember 

a. Landasan Operasional 

ْيِهْم ِِبَا َوَصلِّ   َصٰلوَتكَ  ِان   ۗ  َعَلْيِهمْ ُخْذ ِمْن اَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّرُُهْم َوتُ زَكِّ
ُمْ  َسَكن   ْيع   َواللّٰهُ  ۗ  ِل   َعِلْيم   َسَِ

Artinya : “Ambilah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk 

membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan 

mereka.” (QS. At Taubah: 103). 

الص اِِلَاِت َوأَقَاُموا الص ََلَة َوآتَ ُوا الز َكاَة َِلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
ْم َوََل َخْوف  َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُونَ   َرِبِِّ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan 

amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 

mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya. Tidak adak 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati.” (QS. Al Baqarah: 277). 

 

“Sesungguhnya yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan 

zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan 

setrika dari api, kemudian di setrikakan ke lambung dan dahinya.” 

(Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim). 
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 Sumber, Dari Hasil Observasi Peneliti di Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien, Jember, 

20 November 2020. 
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b. Motto 

“Professional Mengelola Amanat Ummat”.  

c. Visi dan Misi 

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang profesional dan mempunyai 

keinginan untuk terus berkembang Azka Al-Baitul Amien mempunyai 

visi dan misi yang menjadi landasan dalam pengelolaannya. 

Visi : “Menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah dan 

Wakaf yang amanah, transparan dan profesional untuk 

memberdayakan masyarakat. 

Misi :“Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan Ummat Islam 

dalam mempersatukan potensi melalui ZISWAF (Zakat, Infaq, 

Shadaqah, dan Wakaf). Memberdayakan ummat di bidang ekonomi 

pendidikan dan dakwah.
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4. Struktur Organisasi Yayasan Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul 

Amien Jember 

Table 4.1 

Struktur Yayasan Lembaga Amil Zakat Azka 

Al-Baitul Amien Jember 

NO NAMA JABATAN 

1. - Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, S. 

Ag., M.HI. 

- Drs. KH. Muhammad Hasien, M.Pd.I. 

Pembina Yayasan 

2. - Kyai. Prof. Dr. MN. Harisuddin, M. Fil.I. 

- H. Syaifullah Nuri. 

- Dr. KH. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag. 

Pengawas Yayasan 

3. - Ust. Dr. Zainal Anshari Marli, M.Pd.I. 

- Ust. Sholikul Hadi, S.H., MH. 

- Ust. Imam Syafi’i, S. Pd. 

-Ketua Yayasan 

-Sekretaris Yayasan 

-Bendahara Yayasan 
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4. - Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA. 

- KH. Mawardi Abdullah, Lc., M.Ag. 

- Dr. KH. Abdul Haris, M. Sg. 

- Ust. Munir Is’adi, S.E., M.Ak. 

Pengawas Syariah 

5. - Ust. Ach. Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si. 

- Ust. Suparman Al Fayyadh, M.HI. 

- Direktur Yayasan 

- Wakil Direktur 

Yayasan 

6. - M. Fiqih Ridho SM. Manajer Yayasan 

7. - Syamsul Arifin, S.Pd.I. Div. Pemberdayaan 

8. - Masdian Supriyanto, S.E. 

- Hariyawan Sugeng W. 

Div. Fundraising 

9. - Ferdiyan Annisya. Div. Keuangan 

10. - M. Fahrurrozi. 

- Eko Yudianto. 

- Kholid Rozi. 

 

Div. Relawan 

Sumber : Di olah dari dokumentasi. 

5. Program-program Yayasan Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul 

Amien Jember 

Dalam pemanfaatan dana zakat, infak, dan shadaqoh, ada beberapa 

program yang selama ini dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat Azka 

Al-Baitul Amien Jember. Adapun beberapa program- program tersebut 

diantaranya : 

a. Beasiswa Pendidikan 

b. Senyum Anak Yatim 

c. Guru Ngaji Sejahtera 

d. Peduli Bencana Alam 

e. Layanan Zakat, Infaq, Shadaqoh 

f. Dompet Peduli Dhuafa 

g. Wakaf Al-Qur’an dan Komputer 

h. Tabungan Kurban dan Aqiqah 
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i. Kredit Usaha Mikro 

j. Hijab Beauty Care 

k. Segoku Segomu 

l. Beasiswa Tahfidz 

m. Mustahik Binaan 

Selain program tersebut ada juga usaha Lembaga Amil Zakat Azka 

Al-Baitul Amien Jember, yakni usaha yang dimiliki oleh Azka dan 

diserahkan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Usaha tersebut 

antara lain : 

a. Investasi dan jual beli kambing 

b. Azka aqiqah katering dan 

a. UKM Binaan Azka.
62

 

6. Layanan Donatur Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien 

Jember 

Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember merupakan 

lembaga amil zakat yang mengutamakan keamanan serta kenyamanan bagi 

muzakki. Untuk memudahkan muzakki dalam berdonatur Lembaga Amil 

Zakat Al-Baitul Amien Jember memiliki program layanan donatur, adapun 

di antaranya yaitu:
63

 

a. Buletin 3 bulan sekali 

b. Layanan jemput gratis 

c. Konsultasi zakat 
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 Sumber, Profil Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember 
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 Sumber, Profil Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember. 
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d. Zakat On Delivery 

e. Transfer via Bank Syariah Mandiri, Link Aja, OVO, GO PAY,  

DANA, Paytren, Shopee. 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

Penelitian merupakan proses mencari atau menemukan makna kembali 

secara berulang-ulang untuk memvalidasi atau menguji teori-teori yang sudah 

ada. Melalui teknik dan prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti yaitu 

dengan tiga macam pengumpulan data yaitu data hasil observasi, data hasil 

dokumentasi dan data hasil wawancara dengan memperoleh data mentah 

sehingga dapat divalidasi. Maka adapun penyajian data-data hasil peneliti 

yang mengacu pada fokus penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Strategi Penghimpunan Dana Zakat Di Azka Baitul Amin Jember  

Penghimpunan bagi lembaga menjadi penting  dan  butuh analisis 

pengelolahan  yang  tepat.  Dengan ikhtiar seperti inilah, lembaga 

mempunyai bangunan kapasitas khususnya pengembangan  harta/dana  

yang  yang  profesional  sehingga  lembaga mampu  menjalankan  misi  

utamanya  untuk  menyalurkan  hasil  secara berkelanjutan. 

Penghimpunan yang baik tentu membutuhkan upaya yang baik pula sehingga 

mampu menghasilkan yang baik pula, maka peniliti disini melakukan 

wawancara dan observasi kepada informan  tentang strategi penghimpunan 

dana zakat dijember.Berikut data informan yang telah diwawancara oleh 

peneliti; 

 



 

 

 

68 

a. Zainal anshari,M.Pd.I ( Ketua Yayasan ) 

b. Ach.Fathor Rosyid,S.Sos.,M.Si ( direktur ) 

c. M.Fiqih Ridho SM ( Manager ) 

d. Syamsul Arifin,SPd.I ( Divisi Pemberdayaan ) 

e. Masdian Supriyanto S.E ( Divisi Fundrishing ) 

 Menurut Syamsul Arifin,S.Pd.I selaku divisi pemberdayaan 

menyampaikan: 

“Penghimpunan merupakan suatu upaya dan proses kegiatan 

dalam melakukan penghimpunan dana zakat,infaq,dan shodakah ( 

ZIS ) Serta sumber lainya yang diperoleh dari masyarakat baik 

secara individu,kelompok,organisasi,maupun perusahaan yang 

akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.Dalam strategi 

penghimpunan ada beberapa strategi yang digunakan LAZ AZKA 

dalam menarik para muzakki penutur ini dari azka.pada dasarnya 

bersifat online,dan ofline,agar menarik donator,dan juga dengan 

cara online ,seperti melalui media facebook dan 

twitter.selanjutnya, kalau ofline melalui spanduk,baliho,brosur,dan 

majalah”
64

 

 

Dari pemaparan yang sudah disampaikan tentu tidak mudah untuk 

melakukannya ada beberapa cara untuk atau hal-hal yang harus 

dilakukan.Syamsul Arifin,S.Pd.I memberikan tanggapan mengenai hal 

tersebut: 

 “Oleh karena itu untuk melakukan penghimpunan perlu strategi 

dan upaya yang maksimal diantaranya 1)Tabungan 

kurban,tujuannya mempermudah orang untuk berkurban,jadi 

nabung setiap buln 50-100.2)tabungan hakiki.3)jemput donsi 

ondelivary.4)Datang kekantor.5) Door to Door.6)Via transfer.7) 

Drive to.8)Buka tenda didepan masjid jami’/stand.9)Buka geray 

zakat,dan bergabung dengan YDSF,AZKA, YATIM 

MANDIRI,selain didepan masjid didepan trans mart”
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 Syamsul arifin, wawancara, jember,16 Februari 2022 
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 Syamsul arifin, wawancara, jember,16 Februari 2022 
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Dari beberapa konsep yang sudah dilakukan untuk melakukan 

penghimpunan tentu ada tujuan dan manfaat yang harus dipahami 

sehingga dapat membaca peluang.M.Fikih Ridho SM selaku manager 

azka baitul amin jember menyampaikan bahwa:   

“Aktivitas Penghimpunan merupakan serangkaian kegiatan 

penggalangan dana/daya, baik dari individu, organisasi maupun 

badan hukum. Penghimpunan ini juga merupakan  proses 

memengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan 

amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya.ada 

juga dengan cara memanfaatkan beberapa jaringan/hubungan 

dengan lembaga lain supaya penghimpunannya maksimal artinya 

dalam proses pencapaian program yang diinginkan, rencana kerja 

program lembaga termasuk Penghimpunan dirumuskan dengan 

spesifik. Penetapan target juga dirumuskan tiap tahunnya secara 

sistematis menuju target perubahan signifikan yang tercapai 

sepenuhnya setelah berproses lebih dahulu. Artinya, perlu rencana 

program strategi jangka panjang agar program mencapai target 

yang ditetapkan, kegiatan penggalangan sumber dana/daya yang 

dilaksanakan perlu direncanakan secara matang. Perencanaan 

penggalangan, baik finansial maupun nonfinansial dikaitan 

dengan program merupakan perencanaan program penggalangan 

secara terpadu.   cara   ini   memungkinkan   lembaga    

mencapai   target perubahan   yang ditetapkan dengan melihat 

tahapan kemajuan dari waktu ke waktu”
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Pada Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember dalam 

proses penghimpunan zakat telah menggunakan beberapa unsur agar 

manajemen dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang telah di 

rencanakan sebelumnya, hal ini sesuai dengan teori yang di ambil oleh 

peneliti menurut  Purwanto ada beberapa hal yang harus dilakukan:  

a. Rencana program jangka panjang atau rencana strategis 

b. Anggaran jangka panjang untuk strategis 

c. Menentapkan skala prioritas program 
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 M fikih ridho, wawancara,31 desember 2021 
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d. Membangun skenario penggalangan sumber lembaga 

e.  Tujuan penghimpunan 

f.  Strategi penghimpunan 

g. Identifikasi sumber-sumber daya/dana 

h.  Membuat tim kerja dan rencana kerja 

i. Pemantauan hasil kerja 

j. Evaluasi dan rencana kerja ke depan 

Dari serangkaian penghimpunan yang dilakukan perlu kiranya 

menentukan rasio dalam penghimpunan dana supaya bisa mengontrol 

pendapatan dalam setiap tahunnya hal ini disampaikan oleh M.Fikih 

Ridho SM selaku manager azka baitul amin bahwa:  

“lembaga harus mementau terus apa yang  dilakukannya  dan  

membandingkan  hasil  yang  dicapai,  baik masa kini dengan 

melihat pengalaman masa lalu maupun untuk meneropong  masa 

depan.  Tolak ukur  yang paling penting adalah rasio 

penggalangan dana/daya yaitu, dana yang telah terkumpul dengan 

menggunakan metode atau program tertentu dibagi dengan biaya 

menggunakan metode atau program itu. Rasio ini, memberikan 

gambaran yang paling baik mengenai biaya yang harus perlu 

dilakukan  untuk  mengumpulkan  dalam  jumlah  tertentu.  

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik metode yang 

bersangkutan.Tingkat respon sebenarnya dapat menentukan 

apakah metode penggalangan dana/daya yang dilakukan sebuah 

lembaga lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Jika lembaga 

dapat memperbaiki tingkat respon, dana yang terkumpul juga akan 

lebih besar”
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Dana-dana zakat tersebut diperoleh dari para muzakki yang melakukan 

pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat Azka Al- Baitul Amien Jember. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manajer 

Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember 
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“Proses penghimpunan ya mas, kalau penghimpunan itu ada yang dari 

donatur datang langsung ke kantor Azka, ada yang kita jemput, ada juga 

yang transfer seperti itu. Dan jenisnya ada dua mbak, ada yang 

insidental dan ada yang tetap. Jadi sumber dana zakat kita ini 

kebanyakan dari zakat maal mbak, tapi terkadang juga ada dari 

infak/shadaqah yang nantinya setiap bulan para donatur tetap Azka akan 

membayarkan zakatnya 2,5% dari gaji kotor yang diterimanya”
68

 

 

Disamping itu disampaikan pula oleh Bapak Masdian Supriyanto, 

S.E. selaku devisi fundraising (penghimpunan) di Lembaga Amil Zakat 

Azka Al-Baitul Amien Jember. 

“Pada Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien itu  sendiri ya 

dek, Azka mempunyai beberapa metode penghimpunan zakat 

yang sampai saat ini masih aktif terlaksanakan dengan baik, yaitu 

secara langsung dan tidak langsung. Nah secara tidak langsung 

dulu ya dek, itu dengan mempublikasikan program-program yang 

ada di Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien itu sendiri 

melalui membagikan langsung pamflet Azka melalui media sosial 

seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Website Azka. Dan 

juga membagikan majalah rutin dan brosur-brosur serta spanduk 

yang diterbitkan oleh Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien 

Jember. Untuk secara langsungnya yaitu dengan bersikap proaktif 

yaitu karyawan mendatangi langsung ke beberapa Lembaga, 

Instansi-instansi dan dari rumah kerumah guna menawarkan atau 

memberikan kemudahan bagi calon muzakki untuk berzakat di 

Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember seperti itu 

dek”
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam proses penghimpunan 

dana zakat lembaga amil zakat melakukan penyebaran pamflet baik 

melalui media cetak, online dan juga proaktif terjun ke beberapa instansi. 

2. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Di Azka Baitul Amin Jember 

Perkembangan Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien 

Jember yang cukup baik dari tahun ke tahun tentu saja berkat dukungan 

penuh dari pendiri Azka Al-Baitul Amien yaitu Alm. Drs. H. Alfan Jamil, 
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 M fikih ridho, wawancara,jember,04,januari 2022 
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 Bapak Masdian Supriyanto,Wawancara,Jember,16Februari2022 
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M.Si dan dibentuk oleh Yayasan Masjid Jami’ Azka Al-Baitul Amien 

yang memfasilitasi semua kebutuhan Lembaga Amil Zakat Azka Al-

Baitul Amien dan juga menjadi pendukung dalam kelancaran berjalannya 

program Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember. 

Manajemen yang baik serta para pegawainya yang profesional, dengan 

pengabdian sepenuhnya dari para pegawai juga tak kalah penting menjadi 

pendukung berkembangnya Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien 

Jember. 

Manajemen distribusi zakat secara optimal dengan 

mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi 

penghimpunan dan pendistribusiannya sangat mendukung penanganan 

masalah sosial. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran para muzakki 

dalam menunaikan kewajiban zakat yang dari waktu ke waktu semakin 

meningkat bermakna strategis dalam mendukung program pemerintah 

untuk menekan angka kemiskinan yang ada di kota Jember. Dalam 

undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa 

pengelolaan zakat haruslah berasaskan sesuai syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintregrasi, dan akuntabilitas. 

Pada Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember dalam 

prakteknya sudah menerapkan sistem manajemen pengelolaan zakat 

sesuai undang-undang zakat walaupun belum sepenuhnya sempurna. 

Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien selalu berupaya untuk 

mengentaskan kemiskinan khususnya bagi para masyarakat Jember yang 
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membutuhkan bantuan, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Yayasan 

Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember. 

“Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember selalu 

berupaya untuk mengedepankan aspek kebutuhan masyarakat 

Jember, dengan berbagai program nantinya berharap dapat 

mengentaskan kemiskinan yang ada didaerah Jember, itu yang 

kami harapkan mbak walupun tidak semuanya setidaknya beberapa 

masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu oleh Lembaga 

Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien, salah satunya melalui program 

Azka yaitu UKM Binaan. Dalam mengelola zakat Azka Al-Baitul 

Amien selalu berpedoman pada syariat Islam dan Undang-undang 

zakat yang sudah di atur oleh pemerintah. Dan Azka Al- Baitul 

Amien juga berupaya semaksimal mungkin mengelola zakat 

secara amanah, profesional, dan transparan dengan 

mengedepankan akuntabilitas dan transparasi yang baik mbak. Hal 

ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Azka Al-Baitul Amien 

kepada masyarakat Jember seperti itu mas”
70

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ach. fathor rasyid,S.Sos.,M.Si 

selaku direktur Azka Baitul Amin Jember bahwa: 

” Dalam proses manajemen distribusi zakat di azka sebelumnya 

kita memulai dengan perencanaannya terlebih dahulu mbak 

dengan secara umum yaitu yang Pertama, kita survei dulu kira- 

kira calon mustahik ini masuk kedalam 8 asnaf atau tidak untuk 

zakat, jadi itu yang pertama kali kita pastikan mbak. Lalu yang 

Kedua, setelah kita survei kita pilah kira-kira ini masuk di kategori 

yang produktif atau konsumtif, baru setelah itu kita tahu di bagian 

mana calon mustahik yang dapat kita lakukan pendistribusiannya 

atau pemberdayaannya seperti itu mas"
71

 

 

Hal serupa juga disampaikan langsung oleh Bapak Syamsul Arifin, 

S.Pd.I selaku Divisi Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat Azka Al-

Baitul Amien Jember. 

 “Manajemen distribusi zakat di Azka menurut saya dalam 

keterukuran kinerja manajemennya sudah sangat lama menerapkan 

tiga prinsip amanah, profesional, dan transparan itu seperti yang 
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dikatakan mbak tadi. Jadi sebelum pendistribusian itu kami 

pastikan survei dan assesment terlebih dahulu, apakah calon 

mustahik ini layak tidaknya diberikan bantuan dan benar-benar 

termasuk ke dalam 8 asnaf atau tidak, setelah itu kami memilah- 

milah terlebih dahulu apakah masuk kategori produktif atau 

konsumtif. Artinya sebelum bantuan itu sampai ke mustahik ada 

proses assesment dan survei, setelah hasil assesment dan survei 

dikatakan layak baru kami bisa melangsungkan kegiatan 

pendistribusian kepada calon mustahik tersebut begitu mas”72 
 

Dalam mekanisme penyaluran zakat kepada mustahik bersifat dua 

di antaranya yaitu: Pertama, Penyaluran zakat secara konsumtif 

merupakan penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik yang hanya 

sekali atau sesaat saja, penyaluran ini tidak disertai dengan target 

terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. 

Zakat konsumtif ini umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir 

miskin, beasiswa pendidikan, renovasi rumah dan pelayanan kesehatan. 

Kedua, Penyaluran secara Produktif merupakan penyaluran zakat yang 

hasil akhirnya terjadi kemandirian mustahik, penyaluran ini disertai 

dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Zakat 

produktif ini umumnya disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, 

seperti pemberian bantuan hewan ternak kambing atau sapi, dan 

membangun tempat pelatihan usaha atau sebagai modal usaha untuk 

mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil
73

. 

Pendapat informan di atas dikuatkan kembali oleh Bapak Ach. 

Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si. selaku Direktur Lembaga Amil Zakat Azka 
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Al-Baitul Amien dengan memaparkan mengenai survei dan assesment 

pedistribusian zakat. 

“Sebenarnya pada intinya begini mbak, semua program-program 

di Azka ini mestinya harus di awali dengan survei dan assesment 

terlebih dahulu. Dengan tujuan untuk menjaga tiga prinsip yaitu 

amanah, profesional, dan transparan guna menjaga ketepatan 

sasarannya. Karena semua dana yang dipakai adalah dana zakat 

jadi kami harus lebih berhati-hati dalam melakukan 

pendistribusian tersebut”
74

 

 

Adapun dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 ayat 

1 dan 2 menjelaskan bahwa distribusi zakat adalah hasil pengumpulan 

zakat yang digunakan untuk mustahik harus sesuai dengan ketentuan 

agama dan pendayagunaannya juga berdasarkan skala prioritas kebutuhan 

mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. 

Distribusi zakat dalam Al-Qur’an terletak pada surat At- Taubah 

ayat 60, Allah SWT 

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dariBapak M. Ust. Ach. 

Fathor Rosyid selaku Direkturr Lembaga Amil Zakat Azka Al- Baitul 

Amien Jember. 

“Allah berfirman dalam surat at-taubah ayat 60 bahwa ada 8 

golongan orang yang berhak menerima zakat diantaranya 1) Fakir 

2)Miskin 3) Amil, 4)Mu’allaf 5)Riqab 6)Gharim 7)Fi Sabilillah 

8)Ibnu Sabil, semua nya tepat sasaran mas dengan cara apa ya 

survey, berkoordinasi dengan pihak setempat dan juga masyarkat 

begitu mas”
75

 

 

Dari pemaparan diatas kami melanjutkan beberapa pertanyaan 

tentang cara pendistribusian zakat agar supaya tepat sasaran  tersebut M. 
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Fiqih Ridho SM selaku Manajer Lembaga Amil Zakat Azka Al- Baitul 

Amien Jember. 

 “Jadi gini mas, awal kan pengajuan bantuan ya. Nah  setelah 

pengajuan itu masuk ke saya, nanti saya akan menugaskan bagian 

devisi pemberdayaan untuk mensurvei langsung ke lokasi. Dari 

hasil surveian tersebut baru dapat kita ketahui layak tidaknya 

mustahik ini untuk dibantu oleh Azka. Jadi dari hasil survei 

tersebut kita sudah tahu secara langsung dan tidak perlu lagi 

diverifikasi ke calon mustahik itu. Dan juga mbak kita disini 

melihat kepercayaan itu penting dalam artian hasil kepercayaan 

survei itu sudah kita anggap benar-benar rekomended lah. Apalagi 

mereka sampai mengutarakan “pak ini benar-benar layak, pak ini 

perlu di bantu segera”. Secara otomatis kami akan langsung 

menyampaikan ke ketua Azka agar segera di proses seperti itu 

mas”
76

 

 

Disampaikan pula oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku 

Devisi Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien 

Jember yang pada saat itu ditugaskan langsung untuk mensurvei dan 

verifikasi lokasi yang akan    dilakukan pendistribusian. 

“Benar mbak pada saat itu saya yang ditugaskan langsung oleh 

Bapak Fiqi untuk mensurvei dan verifikasi lokasi yang akan kita 

lakukan pendistribusian. Disana saya juga tidak sendiri saya 

ditemani oleh Rozi bagian devisi relawan Azka sebagai saksi juga 

bahwa calon mustahik ini benar-benar membutuhkan bantuan 

Azka. Setelah survei mbak saya langsung membuat laporan untuk 

saya setorkan bagian manajer lalu pihak manajer akan melaporkan 

ke Ketua Azka agar segera di terima dan di proses oleh pihak 

devisi pemberdayaan. Jika sudah diterima oleh Ketua Azka serta 

Direktur Azka juga baru kami bisa melakukan pendistribusian ke 

mustahik pilihan Azka itu mbak”
77
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Diperkuat kembali oleh mas dian suprianto selaku relawan tetap di 

Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember. 

“Iya mbak benar ketika dari Bapak Ketua Azka atau Direktur 

Azka juga berhalangan hadir dalam pendistribusian, saya selaku 

relawan yang sudah lama bekerja sama dengan Azka ikut serta 

dalam pendistribusian tersebut bersama devisi pemberdayaan dan 

karyawan Azka lainnya seperti itu mbak. Yah saya mendatangi 

langsung rumah mustahik yang akan diberikan bantuan dari Azka 

itu mbak. Sebenarnya bukan hanya saya relawan Azka yang sudah 

lama bekerja sama dengan Azka mbak, ada lagi Mas Eko yang 

ikut serta dalam pendistribusian di Azka”
78

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuang tentang Analisis 

Strategi Penghimpunnan Dan Distribusi Dana Zakat Di Azka Baitul Amin 

Jember. Untuk mengetahui data tentang Analisis Strategi Penghimpunnan 

Dan Distribusi Dana Zakat maka peneliti memperoleh data tersebut dari 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Data diperoleh bukan dalam 

bentuk angka melainkan dalam bentuk argumentasi dan dokumentasi. Dalam 

bentuk argumentasi antara lain, yaitu informasi yang diperoleh dari ketua 

yayasan, direktur serta data yang diperoleh dari pengamatan yang telah di 

lakukan. Sedangkan untuk dokumentasi, peneliti memperoleh data Analisis 

Strategi Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Di Azka Baitul Amin 

Jember  antara lain melalui foto-foto yang didokumentasikan. 
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1. Bagaimana Strategi Penghimpunan Dana Zakat Di Azka Baitul Amin 

Jember? 

a. Penghimpunan  zakat  

Menurut Juwaini Penghimpunan diartikan sebagai kerangka 

konsep tentang   suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan 

daya  lainnya dari masyarakat  yang akan digunakan untuk  

membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. 

Sedangkan dilapangan lembaga amil zakat (Azka) jika 

penghimpunan itu ada yang dari donatur datang langsung ke kantor 

Azka, ada yang kita jemput, ada juga yang transfer seperti itu. Dan 

jenisnya ada dua, ada yang insidental dan ada yang tetap. Jadi sumber 

dana zakat  ini kebanyakan dari zakat maal , tapi terkadang juga ada 

dari infak/shadaqah yang nantinya setiap bulan para donatur tetap 

Azka akan membayarkan zakatnya 2,5% dari gaji kotor yang 

diterimanya. 

2. Bagaimana Strategi Pendistribusian Dana Zakat Di Azka Baitul Amin 

Jember? 

a. Distribusi Zakat  

Distribusi adalah perantara untuk memindahkan produk atau 

jasa dari produsen ke konsumen sehingga dalam penyaluran zakat 

juga berlaku hal tersebut, dimana muzakki adalah orang yang 

memberikan zakat dapat disebut sebagai produsen dan mustahik 

sebagai penerima dapat disebut dengan konsumen, adapun dengan 
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lembaga amil zakat itu sendiri dapat disebut menjadi suatu struktur di 

dalam saluran distribusi tersebut. 

Sedangkan dilapangan lembaga amil zakat (Azka) dalam 

proses pendistribusian dana zakat pertama adalah tim pemberdayaan 

melakukan survey terlebih dahulu untuk menentukan mustahik 

kemudian dana zakat bisa diberikan atau disalurkan kepada 

masyarakat khususnya Jember. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, dalam bab terakhir penyusunan 

skripsi ini, penulis akan mencantumkan dua poin yang perlu diketahui sebagai 

bentuk dari konsekuensi logis dari penelitian lapangan (field reseacrh) ini, 

yaitu pertama tentang kesimpulan dari isi skripsi yang penulis bahas pada 

bab-bab di atas, dan poin kedua adalah saran. Adapun kesimpulannya sesuai 

dengan fokus penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1. Penghimpunan juga merupakan  proses mempengaruhi masyarakat atau 

calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk 

penyerahan sebagian hartanya. Dalam melaksanakan penghimpunan, 

banyak metode dan teknik yang banyak dilakukan.  Pada  dasarnya  ada  

dua  jenis  yang  bisa  digunakan,  yaitu metode langgsung (direct)   dan 

tidak langsung (indirect). Metode lagsung adalah metode yang 

menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang  melibatkan  partisipasi  

muzakki  secara  langsung.  Yakni  bentuk- bentuk penghimpunan 

dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki 

bisa seketika langsung  dilakukan. Misalnya, melalui direct mail, direct 

adversting, telefundraising dan persentasi langsung.  Metode 

penghimpunan tidak  lagsung  dan  merupakan  suatu metode yang 

menggunkan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi  muzakki  

secara  langsung.  Metode  ini  dilakukan  dengan metode promosi yang 

mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan 
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untuk transaksi donasi pada saat  itu. Misalnya, advertorial,  image     

campaign,  dan  penyelengaraan  suatu  kegiatan melalui perantara,  

menjalin  relasi,  melalui refrensi,  dan  mediasi  para tokoh. 

2. Distribusi zakat pada Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember 

selalu berupaya mengedepankan aspek kebutuhan masyarakat jember 

dengan berbagai program-program yang ada di dalamnya, dengan 

berupaya semaksimal mungkin mengelola dana zakat secara amanah, 

profesional, dan transparan dengan mengedepankan akuntabilitas dan 

transparasi yang baik.  

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Azka Al- Baitul 

Amien Jember tentang Analisis Strategi Penghimpunan dan Distribusi Dana 

Zakat Di Azka Baitul Amin Jember, peneliti ingin memberikan saran bagi 

objek penelitian, dengan adanya saran ini peneliti berharap dapat dijadikan 

sebuah anjuran untuk perbaikan dalam pendistribusian zakat untuk 

kedepannya. Adapun saran-saran dari peneliti adalah: 

1. Meningkatkan kembali jejaring yang ada, serta memaksimalkan lagi 

koordinasi dan konsultasinya, baik dari penghimpunanya, pengelolaannya 

dana zakat maupun pihak pengurus Lembaga Amil Zakat Azka Al-Baitul 

Amien itu sendiri. 
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2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dan 

distribusi zakat di Azka sudah sangat bagus, dengan itu lembaga Amil 

Zakat Azka Al-baitul Amin Jember, harus lebih berupaya semaksimal 

mungkin untuk mengelola dana zakat secara amanah, profesional dan 

transparan dengan mengedepankan akuntabilitas dengan baik, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

83 

DAFTAR PUSTAKA 

Abduh Kafa Muhammad, Pengurus Peredaran Harta Zakat Dalam Rangka 

Perombakan Rumah di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (BAZIS) 

Kota Penyelenggara Jakbar Tahun 2017 

Afnan Maulana Silitonga. Pemeriksaan Tata Cara Pemilahan Zakat, Infaq dan 

Harta Kontribusi Pada Baznas Kota Medan. (Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah, Sumatera Utara. 2019). 

Almasuddini, Kalahkan Tata Cara Pemilahan Zakat di Pendirian Nurul Hayat, 

Surabaya. Postulasi Sarjana, (UIN Sunan Ampel Surabaya 2019). 

Aman Aly Muchib, Pedoman Wajar Zakat Empat Madzhab (Pasuruan: Pustaka 

Sidogiri, Sekolah Pengalaman Kehidupan Islam Sidogiri, 200) 

Baisuni, Ahmad Teknik pengumpulan dan penggunaan cadangan zakat yang 

bermanfaat; analisis kontekstual pada bangunan luar sesaji Al-Ikhlas A 

Nur H.A Rambigundam Rambi Puji Jember. Postulasi Sarjana, (IAIN 

Jember 2015). 

Berlian Mifta Alamy, Zakat Bermanfaat Para Pelaksana Dalam Mengurangi 

Kemiskinan (Analisis Kontekstual Pengurus Zakat dan Sosialisasi di 

Rezim Baznas Bondowoso), 

Dhita Octaviani, Investigasi ZISWAF Teknik Penggalangan Uang Untuk Sekolah 

Berkualitas, Program Tinjauan Keuangan Syariah, Tenaga Keagamaan 

Islam, (Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sumatera Utara 2018). 

Dinas Agama RI, Aturan Pengarahan Zakat, (Jakarta, 2013) 

Dr, J.R. Raco, M.E., M.Si., Teknik Eksplorasi Subjektif, (Cikarang: Grasindo, 

2010) 

Etty. Eriani, Kajian Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Harta Zakat di 

BAZNAS Provinsi Tapanuli Selatan (IAIN Padangsidimpuan 2019). 

Fitriani Eka Suci Sistem Penggajian dan Penyebarluasan Zakat, Infaq, dan Sesajen 

(ZIS) dalam Program Dispersi Pangan di Masa Pandemi Virus Corona di 

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Wilayah Bali (STAI Denpasar Bali 

2020). 

Hafinuddin Didin, Zakat Ekonomi Terdepan, (Jakarta: Mutiara Dakwah, 2004) 

Hasibuan,malayu S.P. “manajemen dasar pengertian”.(Jakarta:Bumi aksara,2009). 



 

 

 

84 

Haji Syaikon membagikan uang tunai kepada sejumlah besar penduduk di 

rumahnya di Jalan Pak Pepaya 

Hasanah Uswatun, "Pengaruh Sifat Kerangka Aset Siklus Administrasi Organisasi 

Zakat Dalam Pandangan Model Carter Terhadap Tingkat Pemenuhan 

Muzakki (Analisis Kontekstual LAZIS UII Yogyakarta)" Proposal, tidak 

diterbitkan, Program Pascasarjana di IKIP Indonesia , Yogyakarta, 2008. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_bisnis (19 Januari 2021). 

Huda Miftahul, Wakaf Para Pelaksana Dalam Sudut Pandang Penggalangan Uang, 

(Ponorogo: Pelayanan Keagamaan Republik Indonesia, 2012) 

IAIN Jember Logical Composing Rules Kelompok Koreksi Buku, Logical 

Compose Rules (Jember: IAIN Jember Press, 2017) 

Ibadah Keagamaan Indonesia, Normalisasi Amil Zakat di Indonesia, (Jakarta: 

2013) 

Kartini, “Pelaksana Penyelenggaraan Penyempurnaan Masyarakat Perda Musi 

Banyuasin dalam Buku Harian Madina-Te, Jilid 14 Nomor 2, (Desember 

2012) 

Kelompok Penyusun Aturan Penyusunan Makalah Logika di Jember, IAIN 

Jember Press, 2007) 

luka. Kemalangan tahun lalu juga terjadi di sini, dua orang menendang ember. 

Sumber Beat cerdas, 

Marinda, Wahyuna, Pemeriksaan Tata Cara Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Harta 

Kontribusi di Rumah Zakat Bagian Palembang (Kuliah Palembang 2017). 

Miftahul Huda, Badan Wakaf Dalam Menghimpun Uang Sudut Pandang, 

(Ponorogo: Dinas Agama RI, 2012) 

Moeleong Lexy J, Strategi Eksplorasi Subyektif, (Bandung, Pemuda: Rosdakarya, 

1990) 

Muchib Aman Aly, Pedoman Fungsional Zakat Empat Madzhab (Pasuruan: 

Pustaka Sidogiri Pondok 

Octaviani, Dhita Investigasi Temu ZISWAF Menjanjikan Sistem Pembelajaran 

Berkualitas, Program Kajian Keuangan Syariah (Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah Sumut 2019). 

Pak Masdian Supriyanto, Wawancara, Jember, 16 Februari 2022 

Pelayanan Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Al-Qur'an Surah At-Taubah,(9) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_bisnis


 

 

 

85 

Pelayanan Instruksi Umum, Referensi Kata Luar Biasa Bahasa Indonesia, ( 

Jakarta: Balai 

Prof. Dr. Sugiyono, Kuantitatif, Subyektif dan Teknik Eksplorasi Penelitian dan 

Pengembangan, (Bandung: Alfabeta, 2016) 

RepublikapOnline,"PotensipZakatmBelumpMaximal,".http://www.republika.co.id

/berita 

ridho M fiqh, wawancara, jember, 16 Februari 202 

Rosalinda, Wakaf Bermanfaat Para Pengurus (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2015) 

Sholeh Nurul, Tata Cara Pemilahan dan Peruntukan Harta Zakat di Lembaga Amil 

Zakat Al Ihsan di Focal Java (Lazis Focal Java) Cabang Kota Semarang 

(Penelitian pemenuhan muzakki dan perluasan gaji mustahik). Postulasi 

Proposisi, (IAIN Purwokerto.2016). 

Sugiyono, Kuantitatif, Subyektif, Penelitian dan Pengembangan Teknik 

Eksplorasi (Bandung: Alfabeta, 2017), 

Sumber, Dari Persepsi Eksplorasi di Pendirian Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien, 

Jember, 20 November 2020. 

Sumber, Profil Organisasi Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember 

Sumber, Profil Yayasan Amil Zakat Azka Al-Baitul Amien Jember.Syamsul 

arifin, wawancara, jember,16 Februari 2022 

Susilowati, Handri, Pelaksanaan Sosialisasi Zakat di Baznas Sumsel. (UIN Raden 

Fatah Palembang 2019). 

Syamsul arifin, wawancara, jember,18 Februari 2022 

Syamsul arifin, wawancara, jember,18 Februari 2022 

Syamsul arifin, wawancara, jember,18 Februari 2022 

tuntutan. Yang jatuh menginjak ke tempat tidak memiliki pilihan untuk bersantai. 

Oleh karena itu 21 orang menendang ember dan 10 lainnya 

Ust. Ach. Fathor Rosyid wawancara,jember,18Februari 2022 

Ust. Ach. Fathor Rosyid, S. Sos., M.Si, Wawancara, Jember 10 Januari 2022. 

Ust. Ach. Fathor Rosyid, S. Sos., M.Si, Wawancara, Jember,13 Januari 2022 



 

 

 

86 

Ust. Ach. Fathor Rosyid, S. Sos., M.Si, Wawancara, Jember. 10 Januari 2022. 

Uswatun Hasanah, "Pengaruh Sifat Kerangka Aset Siklus Administrasi Badan 

Zakat Berdasarkan Model Carter Terhadap Tingkat Pemenuhan Muzakki 

(Penelitian Kontekstual LAZIS UII Yogyakarta)" Postulat, tidak 

diterbitkan, Program Pascasarjana di Perguruan Tinggi Islam Indonesia , 

Yogyakarta, 2008. 

Wahidin Pasuruan. Setiap individu yang datang diberi identitas sebesar Rp. 

30.000.00. Mereka bertarung dan jar 

Yusuf Qardawi, Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa Alajaha Al-Islam, (Beirut: 

Muassasah Al-Risalah, 1985) 

Zakat. Model. Haji. Syaikon. Finishing.. Pada.. Peraturan. Haram," 

http://www.tempo.co/read/news/2008/09 

  

http://www.tempo.co/read/news/2008/09


 

 

 

87 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : Moh Latifurrahman     

 

Nim : E20174022 

 

Prodi / Jurusan : Mazawa/ Ekonomi Islam  

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember 

 

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi ini “Analisis Strategi 

Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Di Azka Baitul Amin Jember” 

adalah hasil Penelitian /Karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang 

dirujuk sumbernya 

Jember, 05 Mei 2022 

Saya yang  menyatakan   

 

 

 

 

Moh Latifurrahman    

NIM : E20174022 

 

 

 
 



 

1 

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN 

Nama : Moh. Latifurrahman 

NIM : E20174022 

Judul : Analisis Strategi Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat 

Di Azka Baitul Amin Jember Pada Masa Pandemi  

Lokasi : Zakat di Azka Baitul Amin Jember 
 

 
No. Tanggal Jenis Kegiatan Paraf 

1. Jum’at, 31 

Desember 2021 

Melakukan observasi ke lokasi 

penelitian sekaligus wawancara 

dengan narasumber yang berkaitan 

dengan penelitian dan menyerahkan 

surat ijin penelitian. 

 

2. Selasa, 4 januari 

2022 

 Wawancara dengan magaer LAS 

AZKA Baitu Amin Jember 

 

3. Seni, 10 Januari 

2022 

Wawancara dengan Direktur LAS 

AZKA Baitul Amin Jember 

 

4. Rabu, 13 Januari 

2022 

Wawancara dengan magaer LAS 

AZKA Baitu Amin Jember mengenai 

penghumpunan dan pendistribusian 

zakat. 

 

5. Jum’at, 15 Januari 

2022 

Wawancara dengan Direktur LAS 

AZKA Baitu Amin Jember mengenai 

pendapatan dana zakat  

 

6. Rabu, 16 

Februari2022 

Wawancara dengan Bapak Masdian 

Supriyanto 
 

7.    Jum’at 18 

Februari 2022 

Wawancara dengan Bapak. Samsuf 

Arifin mengenai pendistribusia zakat  

 

 

 



 

 

 

67 

 

 

  

8. Jum’at 18 

Februari 2022 

 Wawancara dengan Bapak. Samsuf 

Arifin mengenai penghimpunan zakat  

 



 

 

 

68 

 

  



 

 

 

69 

  



 

 

 

70 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Bagaimana Setrategi penghimpunan dana zakat diazka baitul amin 
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