
v 

ABSTRAK 
Annisa’, NIM: 1740310013, Manajemen Distribusi Zakat, Infaq dan 

Sedekah untuk Kemaslahatan Umat Pada NU Care LAZISNU Kudus,  
Program Strata 1 (S.1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi 

Manajemen Dakwah (MD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan manajemen 

distribusi zakat, infaq dan sedekah pada NU Care LAZISNU Kudus. 2) Untuk 

mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh NU Care LAZISNU 

Kudus. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
pendistribusian zakat, infaq dan sedekah pada NU Care LAZISNU Kudus. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya 

yaitu penelitian lapangan (field research). Adapun metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data melalui teknik pengamatan atau observasi, 

wawancara, serta dokumen yang didapatkan melalui berbagai sumber yang 

mempunyai relevansi terhadap permasalahan dalam penelitian. Data ini  

diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan staff pengurus harian pada 

NU Care LAZISNU Kudus. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Manajemen 

Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Kemaslahatan Umat berjalan dengan 

baik, mulai dari fungsi manajemen distribusi pada tahap perencanaan, yaitu 
membuat program-program yang akan dilaksanakan serta dalam 

mendistribusikannya tidak memprioritaskan golongan tertentu diantara delapan 

asnaf. Kedua tahap pengorganisasian, pada tahap ini sudah terdapat struktur 

organisasi yang baik. Setiap manajer dan divisi sudah ada job description yang 

jelas, Ketiga tahap penggerakan, semua program kegiatan yang sudah 

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dari data NU Care 

LAZISNU Kudus pada penerima manfaat di tahun 2020 ada sekitar 6.000 

orang. Keempat tahap pengawasan, setiap program penyaluran zakat, infaq dan 

sedekah sudah ada penanggung jawabnya, untuk mengontrol bantuan yang 

didistribusikan pada mustahik dilakukan oleh MWC dan UPZIS. 2) Program 

pokok dari NU Care LAZISNU Kudus dilaksanakan melalui 12 program 
kegiatan.  Program ini sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar dengan 

bantuan dari pihak LAZISNU Kecamatan dan LAZISNU desa. Dengan adanya 

program-program tersebut sudah  banyak umat yang mendapatkan manfaat dari 

bantuan yang diberikan oleh pihak NU Care LAZISNU Kudus. 3) faktor 

pendukung distribusi zakat, infaq dan sedekah meliputi: adanya jaringan 

LAZISNU ditingkat desa dan kecamatan sangat membantu dalam 

penghimpunan data, komunikasi, kerjasama tim, dan adanya rancangan 

program yang jelas. Faktor penghambat meliputi: kurangnya komunikasi, 

minimnya data dari desa yang belum terbentuk LAZISNU dan terganggunya 

suasana hati yang dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan. 
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