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ABSTRAK 

 
Ayu Setiyani, 1420410010, Analisis Manajemen Dan Efektifitas 

Pengelolaan Zakat Fitrah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah 

Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Pati.  

Manajemen merupakan suatu hal yang sangat penting didalam 

organisasi. Suatu keberhasilan itu akan tercapai tujunnya apabila manajemen 

yang dibuat dalam suatu organisasi itu dijalankan dengan baik sehingga 

dapat mempengaruhi tingkat efektifitas yang dilaksanakan didalam suatu 

organisasi. Demikin juga dengan manajemen dan efektifitas pengelolaan 

zakat merupakan objek pembahasan ilm skripsi ini. Dalam pengelolaan zakat 

sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk mendapatkan aktifitas-aktifitas 

yang relevan untuk mencapai tujunnya. Fungsi pengorganisasian, 

penggerakan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang 

sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara tepat agar tujun pengelolaan zakat 

pada (LAZISNU) Kabupaten Pati ini dapat terwujud secara efektif dan 

efesien. Dalam penelitian ini yang menjadi tuntutan dasar adalah mengetahui 

bagaimana manajemen dan efektifitas pengelolaan zakat pada LAZISNU 

Kabupaten Pati.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

deskriptif kulitatif. Dimana peneliti melakukan berbagi metode untuk 

mendapatakn data yang rill yaitu dengan cara wawancara dan melihat 

dokumen-dokumen milik LAZISNU Kecamatan Sukolilo Pati. Kemudian 

data tersebut dianlisis oleh penulis dengn cara mendiskripsikan manajemen 

dan efektifitas pengelolaan zakat LAZISNU Kecamatan Sukolilo Pati.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan 

LAZISNU yaitu: pertama, melakukan perencanaan tentang apa saja yang 

akan dikerjakan oleh pengelola zakat. Kedau, melakukan pengorganisasian 

dengan tujun agar zakat dapat dikelola dengan efektif. Ketiga, melakukan 

penggerakan dari apa yang sudah di rencanakan dimulia dari mendata 

musthik. Keempat, melakukan perencanaan. Sedangkan efektifitas 

pengelolaan dan zakat yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Sukolilo Pati 

yaitu: pertama, melakukan perhimpunan dengan cara sosialisasi dan 

kerjasama. Kedua, melakukan pendistribusian melalui pendistribusian 

langsung baik sebelum lebaran maupun sesudah lebaran. Ketiga, melakukan 

pendayagunaan dengan cara memberikan bantuan modal usah produktif dan 

bantuan hibah usaha produktif yang mengambil pola Fardu Hasan. Dari 

anlisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa manajemen yang baik 

dalam suatu organisasi yang berarti bahwa sudah efektifnya pengelolaan 

zakat. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dana zakat yang meningkat. 

 

Kata kunci: Manajemen dan Efektifitas  
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MOTO 

رجه كما كنت أخرجه قا ل أبوسعيد:أّما أنا فال أزال أخ

 فى زمن رسول هللا
Abu Sa‟id berkata, “adapun saya hingga sekarang selalu 

mengeluarkan zakat fitrah seperti yang dilakukan pada masa 

Rasulullah saw.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

1 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram & Dalil-dalil Hukum, (Jakarta: 

Gema Insani, 2013), 255. 
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