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ABSTRAK 

 

Potensi Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) di Indonesia sangatlah besar 

sebagai salah satu instrument untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat. Studi ini menilai efektivitas pengelolaan ZIS seoptimal 

mungkin, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan 

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Undang-undang No. 23 tahun 2011 

tentang manajemen zakat telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam 

pengelolaan zakat, melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana optimalisasi 

manajeme dana zakat, infaq dan shadaqah alam meningkatkan taraf hidup 

mustahiq. 2. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhada manajemen   

BAZNAS Kota Bandar Lampung. 3. Bagaimana peningkatan taraf hidup 

mustahiq penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bandar Lampung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui 

optimalisasi manajeme dana zakat, infaq dan shadaqah alam meningkatkan taraf 

hidup mustahiq.  serta untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhada 

manajemen   BAZNAS Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui peningkatan 

taraf hidup mustahiq penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bandar 

Lampung. Identifikasi masalah 1. Mayoritas penduduk Kota Bandar Lampung 

beragama Islam akan tetapi masih banyak masyarakat miskin dan tidak sejahtera. 

2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung 

masih rendah dimana masih muzakki yang menyalurkan zakat, infaq dan 

shadaqah langsung kepada para mustahiq tanpa melalui lembaga zakat. 3. 

Sedikitnya muzakki yang membayarkan zakat dikarnakan faktor ekonomi saat ini. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung ,sifat penelitian deskriptif kualitatif 

dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi.dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pimpinan 

Lembaga, karyawan dan mustahiq. Sampel 10 mustahiq penerima zakat produktif 

dan 100 mustahiq penerima zakat konsumtif. Sedangkan metode penetuan sampel 

adalah dengan cara  Purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan 

model induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan: 1. Belum optimalnya manajemen BAZNAS 

Kota Bandar Lampung dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kota 

Bandar Lampung masih rendah. 3. Adanya peningkatan taraf hidup para 

mustahiq, dan dalam tingkat kesejahteraan mustahiq tergolong pra sejahtera. 

Dalam hal ini perlu diadakan pelatihan untuk membentuk SDM yang kompeten, 

perlu adanya program pendampingan bagi para mustahiq penerima zakat 

produktif, perlu adanya pengawasan dalam melakukan manajemen dana zakat, 

infaq dan shadaqah. 


