
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage berarti 

mengatur. Dalam bahasa indonesia dapar diartikan: mengendalikan, 

menangani atau mengelola. 

Kata manage dalam kamus tersebut diberi arti : 

a. To direct and control (membimbing dan mengawasi); 

b. To treat with Care (memperlakukan dengan seksama); 

c. To carry on business or affairs (mengurus perniagaan, atau urusan-

urusan/persoalan-persoalan); 

d. To achieve one’s purpose (mencapai tujuan tertentu) 

Melihat keterangan di atas, Sukarna (1992) menyatakan maka tidak 

aneh apabila dalam manajemen mencakup keempat arti diatas, manajemen 

adalah berbicara tentang pencapaian tujuan daripada sesuatu usaha baik 

niaga, pemerintahan atau urusan-urusan lain, dengan cara yang seksama 

disertai pembimbingan dan pengawasan. 

Munir dan Wahyu (2006) Menjelaskan bahwa manajemen berasal 

dari bahasa arab an-nizam atau at-tanzim, yang merupakan suatu tempat 

untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada 

tempatnya. 

Pengertian tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas mengatur dan 

berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu 
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mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di 

sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras 

dan serasi dengan yang lainnya. 

Adapun pengertian manajemen lainnya Kayo (2007) menyebutkan 

ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli yaitu : 

a. Menurut James A.F. Stoner: Manajemen merupakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

upaya anggota organisasi serta penggunaan anggota yang ada pada 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Dr. Buchari Zainun: “Manajemen adalah penggunaan efektif dari pada 

sumber daya manusia serta bahan-bahan material lainnya dalam rangka 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.” 

c. Prof. Oey Liang Lee: “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan mengontrolan 

dari human and natural resources.”  

d. Menurut James A.F. Stoner: Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian dan penggunaan sumber daya manusia dalam 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang sudah 

ditetapkan. 

Dalam hal ini, Anaroga (2004) menyimpulkan bahwa manajemen 

merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan oleh 

organisasi tertentu. Manajemen juga merupakan seni dalam penyelesaian 

pekerjaan dengan orang lain.. Hal ini telah dikemukakan  oleh  Mary  
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Parker  Follet,  mengandung  arti  bahwa  para  manajer mencapai tujuan-

tujuan organisasi berdasarkan pengaturan yang ada untuk melaksanakan 

berbagai  pekerjaan  yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak ada yang 

menyelesaikan pekerjaannya dengan sendiri-sendiri. 

2.1.2 Prinsip manajemen dalam Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an sering kali kita menemukan perintah Allah yang 

merupakan pedoman hidup yang akan kita jalani. Pedoman tersebut 

merupakan prinsip yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya prinsip-prinsip ini hampir sama dengan prinsip-prinsip 

manajemen pada umumnya. Sebagaimana telah dipaparkan oleh 

Samsilinda dalam Skripsi Abdurrahman (2019) menyebutkan beberapa 

prinsip manajemen yang ada dalam Al-Qur’an. 

a. Efektif  

Efektif merupakan dari segi akibat dan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh suatu hal yang dilakukan. Maka seorang pemimpin 

diwajibkan untuk mendatangkan pengaruh yang baik untuk organisasi 

demi memperoleh efek yang diharapkan oleh seorang pemimpin dan 

setiap bagian yang berkecimpung didalam organisasi, maka Firman 

Allah dalam QS. Asy-Syarh ayat 7 : 

IَB٧َِذا B CَDۡEََBَٱ@َ?ۡ=   

Artinya : Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Qur’an 94:7) 

 
Dalam hal ini kita di tuntut untuk melakukan sesuatu haruslah 

dengan efektif dan bersungguh-sungguh, yang dimana hal ini diartikan 
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bahwa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tidak boleh setengah-

setengah. Apabila seseorang telah menyelesaikan pekerjaan itu, maka 

ia sudah boleh melakukan pekerjaan yang lain. 

b. Efisien 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002, h. 284), 

efisien adalah mengerjakan sesuatu dengan tepat, tidak membuang-

buang waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu untuk mencapai 

tujuan utama sebuah organisasi seorang pemimpin dituntut untuk 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin. 

Di dalam QS. Al-‘Ashr/103:1-3 Allah SWT bersumpah demi 

waktu dikarenakan banyaknya hamba tidak lihai dalam memanfaatkan 

waktu sehingga apa yang mereka usahakan tidaklah mencapai hasil 

yang maksimal. 

 Eِ?ۡOَPۡ١َوٱ   EٍUۡWُ XِYَP Zَ ٰUَ@ Cِ َوfََhاfۡgَْا dِٱbcَPِّۡ   ٢إِنَّ ٱۡ\ِ ٰcَِi َّٰ?Pْا ٱfُijِkَْا َوfُlmََءا ZَopَِّPٱ َّqِإ

 Eِrۡ َّ?Pِٱd ْاfۡgَاfََh٣َو  

Artinya : 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasehat 
menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasehat-
menasehati supaya menetapi kesabaran. (Qur’an 103:1-3) 

 
2.1.3 Unsur- unsur Manajemen 

Menurut Hasibuan, manajemen hanyalah merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya 

tujuan perusahaan (organisasi), karyawan dan masyarakat. Dengan 

manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat 
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ditingkatkan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari : man, 

money, metode, machines, materials, dan market, disingkat 6 M. 

Unsur atau komponen merupakan bagian terpenting yang harus 

tersedia dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini Abdul Syani 

(1987) membagi unsur alat manajemen (tool of manajemen) kedalam enam 

bagian di antaranya: 

a. Man, yakni tenaga kerja manusia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

ada pada sebuah lembaga, SDM yang ada akan berpengaruh pada lancar 

atau tidaknya manajemen lembaga dalam melaksanakan tujuan yang 

dilaksanakan. 

b. Money, yakni pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Dana tersebut dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau dari 

donatur yang secara sukarela memberikan sumbangan demi kemajuan 

sebuah proses dakwah. Disamping itu, dana juga dapat diperoleh dari 

lembaga usaha yang dikembangkan. 

c. Methods, yakni cara atau sistem untuk mencapai tujuan. Dalam 

penentuan metode ini harus direncanakan secara matang sehingga tidak 

terjadi kekakuan di tengah. 

d. Materials, yakni bahan-bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

atau misi lembaga. Bahkan ini harus mendukung proses pencapaian 

tujuan yang direncanakan oleh sebuah lembaga. 

e. Machines, yakni alat-alat yang diperlukan, dalam hal ini alat-alat yang 

digunakan bertujuan untuk memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia. 
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f. Market, yakni tempat untuk menawarkan hasil produksi, dalam hal ini 

misi lembaga dapat diterima oleh masyarakat yang pada gilirannya 

mereka dapat menerima produk yang telah diciptakan (Malayu, 2003). 

Faktor manusia dalam manajemen merupakan unsur terpenting 

sehingga berhasil atau gagalnya suatu manajemen tergantung pada 

kemampuan manajer untuk mendorong dan menggerakkan orang-orang 

kearah tujuan yang akan dicapai. Karena begitu pentingnya unsur manusia 

dalam manajemen, melebihi unsur lainnya, maka boleh dikatakan bahwa 

manajemen itu merupakan proses sosial yang mengatasi segala-galanya. 

2.1.4 Fungsi Manajemen 

Fungsi-fungsi pokok manajemen menurut George R. Terry dalam 

Herujito (2018) yang membentuk manajemen sebagai salah satu proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 

a. Perencanaan 

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan 

serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap 

perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan juga 

berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan 

bagaimana cara melakukannya. 

 

 



13 

 

b. Pengorganisasian 

Adapun pengorganisasian berarti proses pengelompokan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap 

kelompok kepada seorang manajer. Sementara Henry Fayol organisasi 

merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan 

fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap 

peralatan modal dan personil (karyawan). 

c. Penggerakan 

Penggerakan (actuating) merupakan sebuah proses penyadaran 

anggota suatu organisasi untuk dapat bekerjasama sama antara satu 

dengan yang lain. Melalui penggerakan, tugas-tugas organisasi 

sebagaimana telah ditetapkan dalam proses perencanaan akan dapat 

terlaksana dengan baik. Dengan actuating yang baik maka akan 

menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Tindakan untuk 

menggerakan inilah yang kemudian disebut dengan kepemimpinan 

(leadership). 

d. Pengawasan 

Pengawasan (controling), yakni proses kegiatan untuk 

mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki 

dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula 

mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, dalam aplikasi teori manajemen terhadap LAZ, 

maka manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, 
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pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap kegiatan 

pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, baik pada tahap penghimpunan, 

pendistribusian dan pendayagunaan maupun pelaporan (Slamet, 2017). 

Abdul Goffar (2016) menyatakan berbicara masalah manajemen 

tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen yang ada yaitu (POAC) 

planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(pelaksanaan) dan controlling (pengawasan). Dan empat komponen 

tersebut di jelaskan di beberapa ayat al-Qu’an. Untuk lebih jelasnya maka 

akan peneliti uraikan satu persatu sebagai berikut. 

a. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak 

melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka 

kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. 

Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen 

dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Anderson 

memberikan definisi perencanaan adalah pandangan masa depan dan 

menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di 

masa depan. 

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep 

yang tertuang dalam Al-Qur’an. Di antara ayat Al-Quran yang terkait 

dengan fungsi perencanaan yang terdapat dalam surat Al-Hasyr : 18 

 َ َّzإِنَّ ٱ ۚ َ َّz۟ا ٱfُ}َّhَوٱ ۖ �ٍ�َِP Cْmََّ�َ� � َّm �ٌYَْ@ Eُْ�lَ�Pَْو َ َّz۟ا ٱfُ}َّh۟ا ٱfُlmََءا ZَopَِّPٱ �َ�ُّoَ�ٓ َٰo �jَِd ۢEٌ�ِrWَ 

 fُijَOَْhنَ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
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diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. (Qur’an Al Hasyr:59;18). 

 
Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan 

kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan 

kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode 

sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek 

penting dari pada manajemen. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk 

melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa 

jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan 

mudah bisa diluluh lantakkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. 

Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta 

kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, sebenarnya 

telah dicontohkan di dalam Al Qur’an. Firman Allah dalam surat Ali 

imran ayat 103 menyatakan:  

ِ ikََْ�ُ�ْ� إِْذ �l�ُُْ� أkََْ�ٓاءً  َّzٱ CَjَOِْ@ و۟اEُ�ُ۟ا ۚ َوٱْذfُ� َّEYََh qََو �Oً�jِ�َ ِ َّzٱ �ِrْcَِd ۟اfjُ?َِ�kَْوٱ �ْ�ُِdfُiُ� Zَ�َْd �ََّPَ�َB 

��ُpََ}@َ�َB َّ�ِرlPٱ Zَ ِّm ٍةEَYْ�ُ �َY�َ �َٰikَ �ُْ�l�َُو �ً@ ٰfَWِِِْ�ۦٓ إ�jَOِْlِd �ُ�cَْrgَْ�َB  ِ�ِۦ� َٰoَءا �ْ�َُP ُ َّzٱ Zُِّ�َrُo �َِP ٰpَ�َ ۗ �َ�lْ ِّm

  h �ْ�َُّiOََPَْ��َُ�و@َ�

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat 
Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) 
bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 
menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 
bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 
petunjuk (Qur’an Ali Imran 3; 103). 
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Perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib : 
 

�َ�مِ ِّlP�ِd �َُ�ِطrPْا ُ�ُrِi�َْo َ�ٍم�ِ@ َ¢ِd ُّbcَPَْا 
 

Artinya : Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh 
kebatilan yang diorganisir. 

 
Perkataan ini mengingatkan kita tentang pentingnya berorganisasi 

dan sebaliknya bahayanya suatu kebenaran yang tidak diorganisir 

melalui langkah-langkah yang kongkrit dan strategi-strategi yang 

mantap. Maka tidak ada garansi bagi perkumpulan apa pun yang 

menggunakan identitas Islam meski memenangkan pertandingan, 

persaingan maupun perlawanan jika tidak dilakukan pengorganisasian 

yang kuat (Syukri, 2014). 

c. Pelaksanaan ( actuating ) 

Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi 

manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu 

sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai 

terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar. Adapun 

istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan ini 

adalah directing commanding, leading dan coornairing. 

Al-Qur’an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman 

dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan 

peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah berfiman dalam surat al–

kahfi ayat 2 sebagai berikut : 

 ُ�َP َّأَن Cِ ٰcَِi َّٰ?Pَن ٱfُijَOَْo ZَopَِّPٱ Zَ�ِlmِ¤ْjُPْٱ Eَ ِّ¥َrُoَو ُ�@ْ�َُّP Z ِّm ً�اo�ِ�َ �¦ًْ�َd َرpِlُ�ِّP �jًِّ�َ� �ْ
�ًlUَ�َ اEً�َْأ 
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Artinya : Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 
yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira 
kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal 
saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik 
(Qur’an al Kahfi 18: 2). 

 
Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan 

pada pribadi agung, Nabi Muhammad Saw ketika ia memerintahkan 

sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan 

bagi umatnya. Rasulullah Saw adalah al Qur’an yang hidup (the living 

Qur’an). Artinya, pada diri Rasulullah Saw tercermin semua ajaran Al-

Qur’an dalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksana pertama semua 

perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Oleh karena itu, 

para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam yaitu 

dengan meniru perilaku Rasulullah Saw. 

d. Pengawasan (Controlling) 

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian. 

Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa 

mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa 

yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan 

maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. 

Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam Al-

Qur’an sebagai berikut: 

pُو۟ا Zmِ ُدو@ِِ�ۦٓ  َ̈ َّhٱ ZَopَِّPَوٱ ٍ���ِfَِd ��ِ�َْikَ Cَ@َأ ٓ�mََو �ْ�ِ�َْikَ ٌ©�ِY�َ ُ َّzِ�َ�َٓء ٱPأَْو  

Artinya : Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain 
Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya 
Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi 
mereka (Qur’an As Syuura 42: 6). 
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2.2 Zakat, Infaq, dan Shadaqah  

2.2.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah  

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu 

al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, 

ath-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalatu ‘keberesan’. Sedangkan secara 

istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak 

berbeda anatara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu 

bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang 

Allah swt. Mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang 

berhak menerimanya, dengan pesyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin : 

2002 ). 

Hubungan anatara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan 

pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta 

yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan 

bertambah, suci dan bersih (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam 

surah at-Taubah ayat 103 : 

 ُh ًªَ��َgَ �ۡ�ِِPاfَmَۡا Zۡmِ pۡWُ ۡ��ِ�َۡikَ ِّ�gََو �َ�ِd �ۡ�ِ�ۡ ِّ�«َُhھُۡ� َوEُِّ�َؕ  ۡ�ُ�َّP Zٌ�َ¦َ �ََhfiٰgَ َّاِن ؕ  ُ  َوّهللاٰ

 ٌ��ِۡikَ ±ٌ�ۡjِ¦َ  

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui 
(Qur’an 9 : 103). 

 
Maksud dari ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Swt. Agar 

setiap orang Islam mengeluarkan zakat harta dari para pemilik-pemilik 

harta yang telah mencapai nisab dan telah mencapai haul disesuaikan 
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dengan jenis harta yang akan dizakatkan, karena dalam zakat terdapat 

hikmah baik dzahir dan batin terhadap harta dan diri seseorang insan. 

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana 

dikemukakan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi di dalam 

Sony Santoso dan Rinto Agustino (2018), yakni : 

1. Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, 

membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka 

yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah swt. 

Dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan 

kewajiban juga merupakan suatu kewajiban. 

2. Membayar zakat dapat memberihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan 

menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. 

Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. 

Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang 

melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini 

tercakup dalam firman allah swt, “Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka sebagai shadaqah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan 

menyucikan mereka.” (Qs. At-Taubah :103) 

3. Allah swt. telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum 

berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. 

Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu 

mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (aqli) 

maupun hukum Allah (Syar’i). Membayarkan zakatnya kepada orang-

orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat. 
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Sementara itu mengenai Infaq, Wawan Shofwan (2011) 

mengemukakan bahwa Infaq menurut pengertian umum adalah shorful mal 

ilal hajah (Mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhui keperluan). 

Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk 

membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq. 

Oleh karena itu ada infaq fi sabilillah (Infaq dijalan Allah).ada infaq fi 

sabilis syaithan (Infaq dijalan setan). Umpamanya istrinya Abu Lahab 

ketika sesumbar mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh 

Muhammmad Saw., ia berkata “La Anfaqonnaha fi ‘adawati Muhammad” 

– Aku akan menginfaqkannya dalam memusuhi Muhammad. 

Allah swt. Berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 3 : 

�ُْ� fُ}ِYlُoنَ  َٰl�َْرَز � َّjmِةَ َوfَٰi َّ?Pَن ٱfjُ�ِ}ُoَو =ِ�ْ�َPِْٱd َنfُlmِ¤ُْo ZَopَِّPٱ 

Artinya : Dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan 
shalat, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan mereka 
menginfakkannya. 

 
Mengenai ayat ini para ulama berbeda pendapat, antara infaq wajib 

dan sunat. Sebagian berpendapat infaq pada ayat ini maksudnya zakat 

karena digandengkan dengan shalat. Sebagian lainnya menyatakan infaq 

wajib, dan sebagian lainnya memaknai shadaqah sunat. Ketiga makna ini 

tercakup oleh ayat tersebut. 

Mengenai zakat sudah maklum, sementara infaq wajib adalah infaq 

dari penghasilan yang tidak dikenal kewajiban zakat. Dan infaq yang paling 

utama adalah infaq suami kepada istri, anak, dan tanggungannya yang lain. 

Seperti halnya Infaq, Zakat juga mempunyai manfaat besar untuk 

mustahiq. Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada 
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yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh 

waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha allah swt. Dan pahala 

semesta. 

Menurut Al-jurjani seorang pakar bahasa Arab dalam buku Ahmad 

Sangid (2008) mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara 

ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian 

pahala dari Allah swt. Berdasarkan pengertian ini, maka infaq adalah 

(Pemberian atau sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori 

sedekah. 

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya 

terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang 

miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, 

baik bersifat fisik (Tangible), maupun non  fisik (Intangible).  

Pengertian sedekah juga bisa disimpulan sebagai berikut : 

a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin 

b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. 

c. Berlaku adil  dalam mendamaikan orang yang bersangketa. 

d. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan 

ditumpangi 

e. Membantu orang yang mengangkat atau memuat barang-barangnya 

kedalam kendaraan. 

f. Melangkahkan kaki kejalan Allah swt. 

g. Mengucapkan atau membacakan zikir kepada Allah, seperti tasbih, 

takbir, tahmid, tahlil, dan istigfar. 
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h. Memberikan senyuman kepada orang lain, dll. 

Elsi Kartika (2007) menyatakan Sedekah yang bersifat tangible 

memiliki dua ketentuan, yakni : 

a. Fardlu (wajib) 

1) Fardlu ‘Ain, shadaqah yang diwajibkan bagi perorangan adalah 

zakat, baik zakat fitrah (jiwa) maupun zakat maal (harta). 

2) Fardlu Kifayah, shadaqah jenis ini adalah infaq. 

b. Sunnah, shadaqah yang bersifat sunnah adalah sedekah itu sendiri. 

Dalam Alqur-an dijelaskan juga mengenai Sedekah, seperti yang 

tercantum dalam Q.s Al-Baqarah [2] : 254 

ا ٓfُْlmَٰا ZَoْpَِّPا �َ�ُّoَ�ٓoٰ  qَ rَْ� Zِْ� اَْن fَْo Xَِhْ�َّoٌم B ±ٌ�َْd َّqِْ�ِ� َوªَّiWُ qٌَ وَّ ِّm �ْ�ُlٰ�َْرَز � َّjmِ اfُْ}ِY@َْا

fْjُِiنَ  ّٰ�Pْوَن ھُُ� اEُِY�ٰPَْۗوا ٌªkَ�َY�َ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) 
sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu 
sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli 
dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi 
syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. 

 

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 

 Zakat Infaq Shadaqah 

Definisi Hak yang wajib 

dalam waktu 

tertentu untuk 

golongan tertentu 

Menafkahkan 

sesuatu kepada 

orang lain dengan 

ikhlas dan karena 

Allah swt. 

Menafkahkan 

sesuatu kepada 

orang lain 

dengan ikhlas 

dan karena 

Allah semata. 
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Hukum Wajib apabila  Wajib dan 

Sunnah 

Terus menerus 

tanpa ada 

batasan 

Waktu Ada batasan dan 

musiman (Haul) 

Terus menerus 

tanpa ada batasan 

Terus menerus 

tanpa ada 

batasan 

Bentuk Berupa materi Berupa materi Berupa materi 

dan non materi 

 

2.2.2 Golongan Yang berhak menerima zakat  

Ainul Yaqin (2018) mengemukakan ada 8 orang yang berhak 

menerima zakat (mustahiqqin), sebagaimana dijelaskan dalam firman allah 

swt. Dalam surah at-Taubah ayat 60 : 

 Zِ�ۡ�ِUٰjَPۡٓاِء َواEََ}ُYiِۡP Cُ�ٰ�َ َّ?Pا �jََّ@َِ�ِب ا� ِّEPا �ِBَو �ُۡ�ُdfُۡiُ� ªَِY َواikَ Zَ�ِۡijِOٰPَۡۡ��َ� َواP¤َjُPۡـَّ

 ِ��ِۡr َّUPا Zِdَۡوا ِ ِ  َؕواZَ�ۡmِEِ�ٰPۡ َوr¦َ �ِۡBِۡ�ِ� ّهللاٰ Zَ ّهللاٰ ِّm ًª َ̧ oۡEَِB ؕ  ٌ��ۡ�ِ�َ �ٌ�ِۡikَ ُ   َوّهللاٰ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
(Qur’an  9: 60 )  

 
Alhasil, Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), ada 8 

ashnaf (golongan) : 

1) Fakir, yakni orang yang tidak punya harta benda dan profesi yang 

mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
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2) Miskin, yakni orang yang mempunyai profesi, tapi penghasilannya 

tidak bisa untuk memenuhi hajat hidupnya. 

3) Pengurus zakat, yakni orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan 

membagikan zakat. 

4) Muallaf, yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang 

yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 

5) Budak, yakni orang tidak merdeka, sehingga ia bisa menjadi bebas, 

termasuk juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-

orang kafir. 

6) Orang yang terlilit hutang, yakni berhutang karena untuk kepentingan 

yang bukan maksiat dan tidak bisa membayarnya. 

7) Orang yang sedang dalam jalan Allah, yakni untuk keperluan 

pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang 

beropini bahwa fisabilillah  juga mencakup kepentingan umum seperti 

mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dll. 

8) musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan 

maksiat yang mendapat kesulitan dalam perjalanannya. 

Dan ada orang yang tidak berhak menerima zakat, baik Mal 

maupun fitrah antara lain: 

a) Bani Hasyim 

b) Bani Abdul Muthalib 

c) Orang kafir 

d) Orang kaya dan berprofesi (berkecukupan) 
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e) Orang yang kebutuhannya berada dalam tanggungan muzakki, tapi jika 

betul-betul masih membutuhkan, maka dibolehkan menerima zakat. 

2.2.3 Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Zakat dalam Islam  

a. Kedudukan Zakat dalam Islam 

1) Zakat Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar 

bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi 

wa sallambersabda: 

َ��ِة ُ��َِ� ا�ِْ��َُم َ�
َ	 َ�ْ�ٍس :  ��َِء ا�ز���َِة َوإِْ ًدا َرُ�وُل #ِ َوإِ"�َِم ا�!� َ.-�ََدِة أَْن +َ إِ�َ, إِ+� #ُ َوأَْن ُ�َ)��

/�ِْ��َ ,ِ� َوَ!وِم َر�5َ�ََن َوَ)34 ا�َ�ْ�ِت �َِ�ِن اْ�َ�َط�َع إِ�َْ

2) Allah swt. Menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan 

perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam 

Al-Quran. Ini menunjukkan betapa penting dan tinggi 

kedudukannya dalam islam. 

3) Tujuan-tujuan Syari dibalik Kewajiban Zakat 

a) Membuktikan penghambaan diri kepada Allah Swt. Dengan 

menjalankan perintahnya. 

b) Mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat harta yang 

telah dilimpahkan sebagai karunia kepada manusia. 

c) Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. 

d) Membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat Bakhil 

e) Membersihkan harta yang dizakati 

f) Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap 

orang kaya 

g) Menghibur dan membantu orang miskin 
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h) Pertumbuhan harta yang dizakati 

i) Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial 

j) Menumbuhkan perekonomian islam 

k) Dakwah kepada Allah Swt. 

2.2.4 Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Secara operasional dan fungsional Yusuf Wibisono (2015) 

mengemukakan bahwa manajemen zakat dapat dijelaskan di bawah ini 

diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan : 

a. Perencanaan Zakat 

Perencanaan zakat menyangkut pembuatan keputusan tentang apa 

yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan 

dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat 

berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut : 

1) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan 

dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan 

orang yang berhak menerima zakat (Mustahik). Sedangkan 

tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi 

kebutuhan dasarnya. 

2) Menetapkan bentuk organisasi atau lembaga zakat. 

3) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi 

zakat. 

4) Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu 

untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas. 
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5) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan 

orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan 

profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. 

6) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat. 

b. Pelaksanaan Zakat 

Dalam pengelolaan zakat diperlukan pengelola yang profesional 

karena kegiatan mengelola zakat harus komitmen dan mempunyai 

kompetensi dalam kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan zakat 

ini berkaitan dengan fundrising (penghimpunan) dana zakat, dan dalam 

kegiatan ini para amil atau petugas penghimpun dana zakat harus 

mengerahkan segenap kemampuan dan keikhlasannya dalam mengelola 

zakat agar dana yang terkumpul dapat didistribusikan pada sasaran yang 

tepat yaitu berkaitan dengan 8 asnaf. 

c. Penggalian Sumber Zakat 

Dalam penggalian sumber zakat, amil harus melakukan sosialisasi 

zakat baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik 

pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh 

kesadarannya terhadap pentingnya zakat. 

d. Pengawasan Zakat  

1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau 

Lembaga Amil Zakat. 

2) Mengukur kinerja. Dalam hal ini melakukan pengukuran atau 

mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan. 
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3) Memperbaiki penyimpangan. 

2.3 Hubungan Manajemen zakat dan Penelitian 

Manajemen itu sangat penting dalam suatu kehidupan, terlebih lagi 

didalam  sebuah lembaga yang dimana jika manajemen ini tidak di terapkan 

akan mustahil lembaga tersebut akan terus berjalan dan mengalami 

kesuksesan. 

Pentingnya manajemen di pelajari oleh lembaga khususnya lembaga 

amil zakat yaitu agar memudahkan jalannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

lembaga ini. Alasan utama juga manajemen sangat penting yaitu untuk 

memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan 

pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mecapai tujuan organisasi dan juga 

tujuan individu yang ada dalam bentuk organisasi tersebut. Semua bentuk 

organisasi dimana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan dalam lembaga 

agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. 

Terkait halnya zakat, infaq dan shadaqah , dalam hal pengelolaannya 

sudah pasti para amil atau pengurus LAZ itu harus mempunyai pemahaman 

terkait zakat, infaq, dan shadaqah. Yang dimana mereka harus mengetahui 

bagaimana perhitungan zakat, bagaimana cara dikeluarkannya, 

pendistribusiannya kepada siapa saja, aturannya dalam pemerintah bagaimana. 

Jadi, sangat penting para pengurus LAZ ini mempelajari konsep-konsep zakat 

yang ada. Jika zakat, infaq dan shadaqah ini dikelola tanpa adanya ilmu zakat 

yang mendasari atau tidak adanya pengetahuan tentang pengelolaan zakat 

sudah pasti hal ini akan berdampak serius pada lembaga maupun masyarakat. 



29 

 

2.4 Kajian Relevan 

a. Misbahuddin (2014) 

Penelitian Misbahuddin (2014) berjudul Sistem Manajemen Dana 

Umat pada Dompet Dhuafa Makassar. Adapun tujuan dari pada penelitian 

ini adalah untuk mengetahui sistem pengumpulan, pendistribusian dan 

faktor yang menjadi pendukung dan penghambat manajemen dana umat 

pada Dompet Dhuafa. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan 

manajemen dakwah yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada proses 

manajemen pada fungsinya sebagai sebuah media dakwah Islam. Dalam 

hal ini akan dikaji dari aspek fungsinya sebagai sebuah lembaga dakwah 

dengan Sistem Manajemen Dana Umat pada Dompet Dhuafa Makassar. 

Sementara pengumpulan data, digunakan metode library research yaitu 

membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dikaji. Di samping itu, menggunakan metode field research yaitu 

memperoleh data dari pengelola dalam hal informannya yaitu general 

manajer dan manajer program Dompet Dhuafa di Kota Makassar. Data 

yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode induktif. 

Dompet Dhuafa dalam menghimpun dana ZISWAF, melalui 

muzakki (donatur) atau memperbanyak muzakki, dengan melalui via 

rekening, via counter dengan cara langsung maupun tidak langsung. 

Secara langsung para donatur bisa menyetor langsung ke bank yang 

bersangkutan sedangkan secara tidak langsung biasanya para donatur 

memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan yang sedang berlangsung 
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tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Serta mendata para donatur yang 

ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang 

membutuhkan dalam hal ini kaum dhuafa. 

b. Nanda Afif Alim (2019) 

Penelitian Nanda Afif Alim (2019) berjudul Manajemen Program 

NU Care- LAZISNU Kabupaten Pekalongan. Adapun penelitian ini 

dilakukan untuk mempelajari manajemen program NU-CARE yang 

diterapkan oleh LAZISNU Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai instrument penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam 

pengembangan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, UPZIS 

LAZISNU Kabupaten Pekalongan melakukan berbagai manajemen 

program, dari mulai pembentukan program Nu-Care yang meliputi 

NU_Preuneur, Nu-Skill dan NU-Smart, dalam manajemen objek 

penggalangan dana, LAZISNU mengoptimalkan para donatur pada 

BANOM NU, para pengusaha dan para jamaah NU. Sehingga dengan 

program-program ini LAZISNU dapat mewujudkan programnya baik 

pengimplementasian NU-Care maupun NU_Smart di Kabupaten 

Pekalongan. 

c. Mohammad Aenul Yaqin (2019) 

Penelitian Mohammad Aenul Yaqin (2019) berjudul Manajemen 

Program NU Prenuer di LAZIS NU Banyumas. Adapun Penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui dua pembahasan pokok. 1. Bagaimana 
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program Nu Preneur di LAZISNU Banyumas. 2. Bagaimana program Nu 

Preneur dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field reseach) dengan mengambil lokasi penelitian di 

LAZISNU Banyumas. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif 

yaitu ada data primer dan sekunder, data primer didapat melaui observasi, 

wawancara, fakta-fakta dilapangan, sedangkan data sekunder didapat 

melalui internet, website, dan media massa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen program Nu 

Preneur di LAZISNU Banyumas berjalan baik setiap tahun selalu 

menambah mitra binaannya. Dengan menerapkan sistem manajemen 

POAC yaitu Planning (perencanaan) yaitu program jangka pendek, 

program jangkan menengah, dan program jangka panjang semua 

terprogram untuk mengasilkan manajemen yang optimal. Organizing 

(pengorganisasian) di lakukan oleh pengurus lalu membentuk sebuah 

manajemen untuk dibagi tugas permasing-masing bidang sesuai dengan 

keahlian masing-masing. Actuating (penggerakan) memotivasi dan 

membimbing sehingga amil memilikki disiplin kerja yang tinggi agar 

mereka mampu bekerja secara optimal dan bermanfaat bagi mustahiq. 

Controlling (pengawasan) pengawasan dilakukan oleh DPS kepada 

manajemen, manajemen terhadap staf bidang lalu pengawasan terhadap 

mitra bina tujuannya untuk sejauh mana perkembangan lembaga ini 

dengan sebuah programnya. 
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d. Aminudin, S. Ag., MA (2019) 

Penelitian Aminudin (2019) berujudul Gerobak Bakso Halal 

“Upaya Peningkatan Mental Spiritual Mustahiq di Kota Bau-Bau”. 

Adapun penelitian ini untuk mengetahui pembahasan pokok : 1.Bagaimana 

gambaran ekonomi kaum Mustahiq di Kota Bau-bau. 2. Bagaimana upaya 

peningkatan kualitas mental spiritual Mustahiq dengan adanya Gerobak  

Bakso Halal yang mereka jalankan di Bau-bau. 3. Apa hambatan-

hambatan yang dialami Kementerian Agama dalam mengembangkan 

usaha Gerobak Bakso Halal bagi kaum Mustahiq di Kota Baubau. 

Penelitian ini merupakan penelitian Riset dengan mengambil lokasi 

penelitian di UPZ Kementrian Agama Kota Bau-Bau. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Gambaran ekonomi para 

Mustahiq setelah menerima bantuan GBH melalui anggaran UPZ  

Kementrian Agama Kota Bau-bau benar-benar memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan ekonominya. Sebagai contoh, hasil penjualan 

dalam sehari berkisar Rp. 100.000,-  s.d Rp. 400.000,-  bahkan lebih dari 

itu, ada yang bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Upaya yang 

dilakukan dalam meningkatkan kualitas mental spiritual Mustahiq,  antara 

lain: mengadakan pembinaan, dengan berbagai agenda, misalnya 

pengajian rutin, evaluasi terkait dengan usaha yang sedang dijalankan, 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, sifat jujur, sifat amanah, sadar zakat, 

infaq dan sedekah. Hambatan dalam mengembangkan usaha Gerobak 

Bakso Halal, secara internal Kementerian Agama Kota Bau-bau tidak ada. 

Justru dari pihak Mustahiq ada hambatan. Adapun hambatannya adalah 
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faktor kesibukan, tidak memiliki bakat menjual dan tidak memiliki lokasi 

yang menetap untuk menjajakan jualannya. 

e. Sulkifli (2020) 

Penelitian Sulkifli (2020) berjudul Manajemen Zakat Berbasis 

Aplikasi SiMBA di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi 

tenggara. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana 

efektivitas pengelolaan zakat melalui aplikasi SiMBA. 2. Bagaimana 

faktor pendukung dan penghambat manajemen pengelolaan zakat melalui 

aplikasi SiMBA. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan zakat di kantor badan 

amil zakat nasional provinsi sulawesi tenggara tahun 2019 cukup baik jika 

dipersentasekan mencapai 75% karena sudah menjalankan fungsi 

manajemen, akan tetapi masih ada beberapa hambatan saat pengelolaan 

maupun pendistribusian zakat. Faktor pendukungnya adalah sisi teknologi 

yang dengan teknologi dapat mengefektifkan pengelolaan dana zakat yang 

lebih tersistematis serta operator yang berkompetensi dibidang itu. Faktor 

penghambatnya adalah kurangnya SDM BAZNAS serta antusiasme dari 

muzakki maupun mustahiq untuk memanfaatkan sisi teknologi maupun 

konvensional dalam membayarkan zakatnya. 

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang peneliti jadikan kajian 

relevan, maka peneliti melakukan penelitian sejenis dan yang 

membedakan dengan penelitian yaitu titik fokus dan lokasi penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti lebih mengarah pada pengelolaan manajemen 

zakat, infaq, dan shadaqah LAZISNU Kabupaten Konawe. Selain itu, 
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sistem pengelolaan zakat berbeda yaitu dengan tidak mengambil hak amil 

demi kepentingan pengembangan lembaga agar bisa berkembang dengan 

cepat. 

 


