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ABSTRAK 

 
Siti Khoiriyah (1720410059). Analisis Pendistribusian Dana 

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Korban Pandemi Covid-

19 (Studi Kasus Baznas Kabupaten Grobogan).  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendistribusian 

dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Korban pandemi covid-

19 yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Grobogan. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui bentuk pendistribusian dana Zakat, 

Infak dan Sedekah (ZIS) pada korban pandemi covid-19, upaya 

Baznas Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS 

pada korban pandemi covid-19 dan faktor penghambat dalam 

pendistribusian dana ZIS pada korban pandemi covid-19 di Baznas 

Kabupaten Grobogan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus atau 

lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif-deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode 

analisis data menggunakan metode deskriptif analitik. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu: Pertama, Bentuk 

pendistribusian dana zakat didistribusikan dalam bentuk paket 

sembako senilai Rp 200.000,00/paket dimana asnaf fakir miskin 

yang menjadi mustahiknya, sedangkan dana infak dan sedekah 

didistribusikan dalam bentuk masker. Kedua, Upaya Baznas 

Kabupaten Grobogan dalam mendistribusikan dana ZIS pada 

korban pandemi covid-19, yakni dengan cara mendistribusikan 

secara langsung dan tidak langsung. Ketiga, Faktor penghambat 

dalam pendistribusian dana ZIS pada korban pandemi covid-19 

yang dilakukan Baznas Kabupaten Grobogan, yakni kurangnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterlambatan pelaporan. 

 

 

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat, Infak, Sedekah, Baznas 

Kabupaten Grobogan 
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MOTTO 

 

 َ ُتمر مِ نر َشىٍء فَ ُهَو ُُيرِلُفُه ج َوُهَو َخْيرُ الرَّزِِقير  َوَما اَن رَفقر
 

“Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan 

menggantinya dan Dia-lah pemberi rejeki yang 

terbaik.” 

(QS. Saba’: 39)1 

 

 

 
1 Al-Qur’an, As Saba ayat 39,  Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, Lajnah 

Pentashihan Mushaf, 2014), 432. 
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