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ABSTRAK 

 

Pengertian zakat menurut Pasal 38 Tahun 1999 merupakan kata dasar dari (masdar) dari kata 

(zakaa) yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut lisan Al-Arab, arti dasar dari 

kata zakat adalah tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat adalah ibadah maaliyyahijtima’iyyah. yang 

memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam. 

Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, 

budak, gharim, fiisabillilah, ibnu sabil. Sedangkan yang tidak mendapatkan zakat yaitu orang 

kaya, orang yang mampu bekerja, orang kafir atau non islam, orang tua, keluarga Nabi 

Muhammad Saw. Didalam memperoleh zakat Lembaga Zakat Cabang Magetan memperolehnya 

dari Donatur terbagi menjadi dua yaitu Donatur Perorangan (retail) adalah  Donatur yang 

mana  muzakki  memberikan dana tersebut secara langsung kepada lembaga untuk kemudian 

lembaga memberikan kepada para mustahik. Donatur Perusahaan (corporatie) adalah  Donatur 

yang berasal dari perusahaan atau instansi/lembaga baik yang diperoleh dari hasil kerjasama 

program atau rekruitment marketing seperti BUMN, BUMD seperti PDAM dan Lembaga 

Pendidikan Sma dan Smp. 

  

Kata Kunci : Zakat, Donatur zakat, Golongan penerima zakat dan golongan yang tidak 

menerima zakat. 

ABSTRACT 

Definition of charity, according to Article 38 of 1999 is not the root of (masdar) of the word 

(zakaa) which means blessing, grow, clean and nice. According to oral Al-Arab, the basic 

meaning of the word charity is growing, blessing and praise. Zakat is maaliyyahijtima'iyyah 

worship. which has a very important position, strategic, and determine whether viewed from the 

side of the teachings of Islam. While the groups are eligible to receive zakat is indigent, poor, 

amil zakat, converts, slaves, gharim, fisabillilah, Ibn sabil. While that does not get a charity that 

rich people, people who are able to work, infidels or non-Islamic, parents, family of the Prophet 

Muhammad. In obtaining Zakat Zakat Institutions Branch Magetan receive from donors divided 

into two Individual Donors (retail) is Donors which muzakki provide funds directly to the agency 

to then give mustahik institutions. Corporate donors (corporatie) is Donors from the company or 

agency / agencies both obtained from the cooperation or recruitment marketing programs such 

as state, enterprises such as taps and Education Institute Co. and Smp. 
 

Key Words : Zakat, Zakat Donors, recipients and those groups that did not receive zakat 

  

 

 

ii 



1 
 

PENDAHULUAN 

Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia 

senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental 

spriritual, antara lain melalui pembangunan di bidang Agama yang mencangkup 

terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya 

kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan 

kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 

nasional.Zakat kalau diartikan menurut bahasa merupakan kata dasar dari 

(masdar) dari kata (zakaa) yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut 

lisan Al-Arab, arti dasar dari kata zakat adalah tumbuh, berkah dan terpuji.
1
 

Zakat sebagai rukun Islam yang ke tiga merupakan kewajiban setiap muslim 

yang beragama Islam dan yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan 

bagi mereka yang menerimanya yaitu mustahik.
2
  Khalifah Abu Bakar As-Shidiq 

pula telah menggunakan paksaan ke atas mereka yang enggan membayar zakat.
3
 

Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber yang potensial yang 

dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat hal 

ini diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 

Pengelolaan Zakat. Sedangkan secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa 

                                                             
1
 Yusuf Qardhawi, 1977, Musykiyah Al Fakr Wa Kaifa’alajaha Al Islam, Maktabah Wabbah, 

Mesir:  Kairo. Hal. 34. 
2 Najmuhdin Zuhdi dan Elvi Na’imah, 2013, Studi islam 2, Surakarta: lembaga pengembangan 

ilmu-ilmu dasar. Cet ke VI. Hal 75-76. 
3
 Syaikh As-SayyidSabiq. 2005, Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Bogor: 

Pustaka  Ibnu Katsir, hal. 4. 
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kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus 

muncul dalam sikap orang-orang kaya. 

Zakat adalah ibadah (maaliyyahijtima’iyyah) yang memiliki posisi sangat 

penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari 

sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat 

termasuk salah satu rukun Islam yang ke-tiga, sehingga keberadaannya dianggap 

sebagai (ma’luunminad-diinbidh-dharuurah) atau diketahui secara otomatis 

adanya bagian mutlak dari keislamaan seseorang.
4
 Syarat-syarat sah pelaksanaan 

zakat dapat digolongkan  menjadi 3 (tiga) yaitu : niat, menyerahkan harta yang 

dizakati kepada mustahiqq-nya, bukan kepada yang lainnya, harta yang 

dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.
5
 

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di 

mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang-orang kaya. Masalah 

bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk 

menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang-orang kaya 

akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, dalam bidang ekonomi, zakat 

mencegah penumpukan kekayaan seseorang.
6
 Status kedudukan zakat dalam Al-

Quran adalah wajib bagi yang mampu dan beragama Islam.
7
 

 

                                                             
4
 Elsi Kartika Sari, 2006, Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf, Jakarta: PT Grasindo, hal. 1. 

5 Wahbah Al-Zuhayly, 1995, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: Daral-fikr, Damaskus, 

hal. 118. 
6 Ibid. hal. 2. 
7 Amar Faozan, 2011, Pedoman Zakat Praktis, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Hal. 7. 
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Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan penulis 

uraikan adalah sebagai berikut: (1) Sumber-sumber bantuan zakat dan dana yang 

diperoleh Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan, serta prosedur 

pengumpulannya dan pendistribusiannya? (2) Pendayagunaan zakat yang 

dilakukan oleh Amil Zakat kepada mustahik, serta besar dan zakat yang diperoleh 

mustahik ? 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) 

Untuk mengetahui sumber-sumber bantuan zakat dan dana yang diperoleh 

Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan, serta prosedur 

pengumpulannya dan pendistribusiannya. (2) Untuk mengetahui pendayagunaan 

zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat kepada mustahik, serta  besar dan zakat 

yang diperoleh mustahik. 

  Dan manfaat dari penelitian skripsi ini adalah: (1) Bagi Penulis, Dengan 

adanya hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, 

pemahaman tambahan, pengetahuan, serta pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian di bidang zakat khususnya. (2) Bagi 

Masyarakat, Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan 

manfaat yang berhubungan dan berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan 

zakat, agar kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan referensi khususnya dalam 

bidang pengelolaan zakat di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan. 

Metode Penelitian Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penulisan skripsi ini adalah: Metode pendekatan secara rasional yang berarti 
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memberikan kerangka berfikir yang kohonen dan logis. Dan metode pendekatan 

secara empiris yang berarti memberikan kerangka pengujian dalam memastikan 

suatu kebenaran. Dengan cara ilmiah itu diharapkan data yang akan di dapatkan 

nanti adalah data yang objektif, valid, dan realible.
8
 

Data yang terkumpul lalu diolah pertama data itu diseleksi data yang 

kurang lengkap dilengkapi dengan substansi. Selanjutnya data yang telah di 

seleksi lalu diatur dalam table, agar memudahkan pengolahan selanjutnya.
9
 Data 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut: 

(1) Data Primer: Data yang diperoleh melalui penelitian pada Lembaga 

Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan. (2) Data Sekunder: Merupakan sejumlah 

kata yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku, artikel, hasil seminar dan 

dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pendayagunaan Lembaga Zakat Cabang Magetan  

Dilihat dari mana saja bantuan zakat dan dana yang diperoleh penulis akan 

memberikan kualifikasi pembahasan berdasarkan 2 donatur pada lembaga zakat 

Cabang Magetan. Pertama, kualifikasi berdasarkan pengertian. Pengertian 

donatur perorangan (retail) adalah: Donatur yang mana muzakki memberikan 

dana tersebut secara langsung kepada lembaga zakat untuk kemudian lembaga 

memberikan kepada para mustahik. Misalnya: Donatur atas nama Bapak Sugeng 

                                                             
8  Sugiono, 1994, Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta, hal. 1. 
9 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja  

Grafindo Persada, hal. 49. 
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atau Ibu Sunarti atau keluarga Bapak Esmudiono yang kemudian dana diberikan langsung 

kepada lembaga zakat. 

Kedua, kualifikasi berdasarkan pengertian dan jenis donatur. Pengertian 

donatur perusahaan (corporatie) adalah: Donatur yang berasal dari perusahaan 

atau instansi atau lembaga baik yang diperoleh dari hasil kerjasama program atau 

rekruitment marketing. Misalnya seperti: (1) Perusahaan BUMN seperti: (a) 

PTPTN XI yang setiap tahun selalu bekerjasama dalam program ramadhan. (2) 

Perusahaan BUMD seperti: (a) PDAM yang setiap tahun juga bekerjasama dalam 

program ramadhan. (3) Lembaga pendidikan seperti: (a) SMP, (b) SMA di 

Kabupaten Magetan yang bersedia memberikan kami waktu untuk melakukan 

presentasi di salah satu kegiatan sekolah sehingga lembaga akhirnya bisa 

mengclosing donatur dari guru maupun siswa. (4) Dan masih banyak lagi 

perusahaan atau instansi atau lembaga-lembaga lainnya.
10

 

Mekanisme pengumpulan zakat dilaksanakan oleh amil zakat, panitia 

pengumpulan zakat atau amil zakat mengumumkan kepada masyarakat besarnya 

zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah 2,5 kg beras, 

disamping itu juga amil zakat melakukan sensus atau mendata masyarakat siapa 

saja yang berhak mengeluarkan zakat karena menghindari kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang kewajiban mengeluarkannya zakat bagi setiap mereka yang 

mampu. Kemudian amil zakat menagihnya dari para wajib zakat kemudian 

menyimpan zakat yang sudah terkumpul dan menjaganya untuk kemudian hari 

dibagikan kepada para fakir miskin yang membutuhkannya untuk kelangsungan 

                                                             
10

 Hasil wawancara dengan Ibu Winarsih (Kepala Cabang Pendayagunaan Zakat Cabang 

Magetan), pada pukul 10.20 WIB, Kamis, 11 September 2014. 
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hidupnya.
11

 Di dalam pendistribusian ini Lembaga Pendagunaan Zakat Cabang 

Magetan membagi pendistribusian zakat dibagikan kepada 8 golongan yaitu : (1) 

Fakir, (2) Miskin, (3) Riqab, (4) Gharim, (5) Ibnu Sabil, (6) Amil Zakat, (7) 

Muallaf, (8) Fiisabillilah sebagaimana sudah disebutkan Allah Swt di dalam Al-

Quran pada Surat At-Taubah pada ayat ke 60 yang berbunyi: 

                 

           

  

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya muallaf, untuk memerdekakan hamba 

sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk dijalan Allah Swt, dan 

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt. 

Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah : 60). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga 

Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan dalam memberikan zakat cukup efektif 

dengan dana yang diperoleh setiap tahunnya melalui kerja sama dengan 

perusahaan maupun perorangan. Dengan sistem kerja yang optimal, jujur, dan 

penuh rasa tanggung jawab antara donatur maupun lembaga sehingga zakat dapat 

terealisasikan tepat sasaran kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. 

Karena sebelum merealisasikan zakat tersebut amil zakat bertugas untuk mendata 

masyarakat yang berhak mengeluarkan zakat dan yang berhak menerima zakat 

selain itu amil juga bertugas memberikan pengarahan dan pemahaman tentang 

                                                             
11 Hasbi Ash Shiddieqy, 1981, Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 34. 
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pentingnya seseorang untuk mengeluarkan zakat berdasarkan Undang-Undang 

No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolan Zakat. 

Kerja Amil Zakat  

Keterangan-keterangan dan daftar mustahik dalam memperdayagunakan 

zakat yang diperoleh dari Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan: (1) 

Ibu Sumiati umur 63 tahun yang beralamatkan di Desa Lembeyan merupakan 

salah satu mustahik fakir miskin yang menerima santunan zakat maal sebesar Rp. 

500.000 santunan ini dipergunakan Ibu Sumiati untuk biaya pengobatan, dan 

untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dengan diperolehnya zakat maal ini 

Ibu Sumiati merasa terbantu.
12

 (2)  Masjid Baitul Rahmat yang beralamatkan di 

Desa Kawedanan, yang telah menerima zakat maal sebesar Rp. 1.000.000 yang 

diperoleh pada tanggal 10 januari 2014, dana yang diterima dipergunakan untuk 

kosumsi perihal peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw.
13

 (3) Rumah Tahfidz 

LMI untuk santri putri dan santri putra yang telah menerima zakat maal sabesar 

Rp. 2.700.000 untuk santri putri berjumlah 8 orang, dan sebesar Rp. 2.445.000 

untuk santri putra 11 orang, yang telah diperoleh pada tanggal 10 januari 2014. 

Dana yang telah diterima dipergunakan untuk perihal uang makan santri dan 

kafalah ustad,
14

 dengan adanya dana yang diperoleh tentu merasa terbantu untuk 

berlangsungnya kegiatan sehari-hari para santri.
15

  (4) Bapak Imam Jayadi umur 

                                                             
12

 Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, (Merupakan Mustahik Dari Desa Lembeyan), pada pukul 

09.30 WIB, kamis, 21 Agustus 2014. 
13

 Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, (Merupakan Supporting Sistem Yang Bertugas 

Membukukan Data-Data Mustahik Di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan), pada 

pukul 08.10 WIB, Jum’at, 22 Agustus 2014. 
14

 Kafalah artinya komisi atau imbalan jasa. Contohnya ustad yang sudah mengisi pengajian atau 

dakwah kita beri kafalah sebagai ucapan terima kasih. 
15

 Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, (Merupakan Supporting Sistem  Yang Bertugas 

Membukukan Data-Data Mustahik Di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan), pada 

pukul 08.15 WIB, Jum’at, 22 Agustus 2014. 
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73 tahun dan Bapak Maryoto umur 70 tahun yang beralamatkan di Desa 

Lembeyan merupakan salah satu mustahik fakir miskin yang menerima santunan 

zakat maal sebesar Rp. 2.000.000 yang dibagi berdua dalam keterangannya Bapak 

Imam Jayadi dan Bapak Maryoto dalam menerima santunan ini dipergunakan 

untuk biaya pengobatan dan untuk kebutuhan sehari-hari, karena di dalam 

mencukupi kebutuhannya sehari-hari merasa tidak mampu, dengan adanya zakat 

maal yang diperoleh ini dia merasa terbantu.
16

 (5) Ida Nasution 21 tahun yang 

beralamatkan di Desa Genengan Kawedanan merupakan salah satu mustahik fakir 

miskin yang menerima santunan zakat maal sebesar Rp. 1.500.000 dalam 

keterangannya Ida Nasution dalam menerima santunan ini dipergunakan untuk 

biaya kuliah (beasiswa mahasiswa berprestasi), dengan adanya zakat maal yang 

diperoleh Ida Nasution merasa terbantu dan tidak terbebani terlalu berat meskipun 

terkadang waktu juga harus mengeluarkan biaya tak terduga namun santunan ini 

juga sangat membantu saya.
17

 

          Memperdayagunakan zakat amil zakat tidak memberikan zakat kepada 

mustahik saja tetapi kepada berbagai macam misalnya kepada instansi-instansi 

misalnya: (1) Rumah-Rumah Tahfidz, (2) SMPN, (3) Pondok Pesantren,  (4) 

Masjid-Masjid, (5) Musholla, (6) Paud, (7) Anak-anak yatim. Serta zakat yang 

diterima masing-masing mustahik pasti berbeda misalnya: (1) Fakir, (2) Miskin, 

(3) Amil, (4) Gharim, (5) Riqab, (6) Ibnu Sabil, (7) Muallaf, (8) Fiisabillilah 

dengan mustahik instansi atau perusahaan tentu berbeda zakat yang dikeluarkan 

dikarenakan kalau zakat yang diberikan zakat mustahik tersebut untuk dikosumsi 

                                                             
16

 Hasil wawancara dengan Bapak Imam Jayadi dan Bapak Maryoto, (Merupakan Mustahik Dari 

Desa Lembeyan), pada pukul 10.30 WIB, Kamis, 21 Agustus 2014. 
17

 Hasil wawancara dengan Ida Nasution, (Merupakan Mustahik Berprestasi), pada pukul 11.00 

WIB, Jum’at, 22 Agustus 2014. 
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sendiri, untuk biaya pengobatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

untuk hal-hal yang mendesak yang mana tidak tercukupi. Kalau instansi seperti 

rumah-rumah tahfidz tentu zakat yang dikeluarkan banyak karena zakat tersebut 

tidak dikosumsi sendiri melainkan untuk kebutuhan bersama misalnya: 

dipergunakan untuk uang makan santri-santri perempuan maupun santri-santri 

laki-laki kemudian digunakan juga untuk biaya mengundang ustad untuk 

memberikan ceramah atau dakwah. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan penulis di atas, 

berkesimpulan bahwa amil zakat tidak memberikan zakat kepada mustahik saja 

tetapi kepada berbagai macam instansi-instansi misalnya: (1) Rumah-Rumah 

Tahfidz, (2) SMPN, (3) Pondok Pesantren, (4) Masjid-Masjid, (5) Musholla, (6) 

Paud, (7) Anak-anak yatim. Zakat mustahik diberikan kepada: (1) Fakir, (2) 

Miskin, (3) Amil, (4) Gharim, (5) Riqab, (6) Ibnu Sabil, (7) Muallaf, (8) 

Fiisabillilah. Tentu zakat yang diterima masing-masing pihak berbeda-beda 

contohnya zakat mustahik sebagian besar zakat tersebut digunakan untuk biaya 

kelangsungan hidupnya sendiri. Zakat untuk instansi zakat tersebut digunakan 

untuk keperluan orang banyak seperti uang makan santri dan untuk memberli 

keperluan pesantren yang mana keperluan tersebut menjadi keperluan bersama 

seperti untuk membayar listrik. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti 

kemukakan pada bab sebelumnya, terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 
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Tentang Pengelolaan Zakat, serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Bantuan zakat dan dana yang diperoleh Lembaga Pendayagunaan Zakat 

Cabang Magetan, diperoleh dari 2 (dua) donatur yaitu : (1) Donatur Perorangan 

(retail) adalah : Donatur yang mana muzakki memberikan dana tersebut secara 

langsung kepada lembaga. (2) Donatur Perusahaan (corporatie) yaitu: Donatur 

yang berasal dari perusahaan atau instansi, lembaga baik yang diperoleh dari hasil 

kerjasama program atau rekruitment marketing seperti:  (a), PTPTN XI, (b) 

PDAM, (c) SMP, (d) SMA yang setiap tahun selalu bekerjasama dalam program 

ramadhan.  

Mekanisme pengumpulan zakat dilaksanakan oleh amil zakat, panitia 

pengumpulan zakat atau amil zakat mengumumkan kepada masyarakat besarnya 

zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah 2,5 kg beras, 

disamping itu juga amil zakat melakukan sensus atau mendata masyarakat siapa 

saja yang berhak mengeluarkan zakat karena menghindari kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang kewajiban mengeluarkannya zakat bagi setiap mereka yang 

mampu. Kemudian amil zakat menagihnya dari para wajib zakat kemudian 

menyimpan zakat yang sudah terkumpul dan menjaganya untuk kemudian hari 

dibagikan kepada para fakir miskin yang membutuhkannya untuk kelangsungan 

hidupnya.  

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat kepada mustahik 

serta besar dan zakat yang diperoleh mustahik, zakat yang diberikan kepada 

instansi misalnya: (1) Rumah-rumah tahfidz, (2) SMPN, (3) Pondok pesantren, (4) 

Masjid-Masjid, (5) Musholla, (6) Paud, (7) Anak-anak yatim. Zakat kepada 

mustahik misalnya: (1) Fakir, (2) Miskin, (3) Amil, (4) Riqab, (5) Gharim, (6) 
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Fiisabillilah, (7) Ibnu sabil, (8) Muallaf. Zakat yang diterima antara instansi dan 

mustahik berbeda karena dilihat dari berapa orang yang mempergunakan zakat 

tersebut. 

 

Saran 

            Berdasarkan atas rumusan masalah yang penulis sajikan diatas, hasil 

penelitian, pembahasan, serta kesimpulan terhadap permasalahan terhadap 

Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan, maka penulis akan memberikan saran-

saran yang dianggap penting yaitu : 

Pertama, Hendaknya peran dan fungsi BAZIS sebagai amil sangat 

strategis untuk itu BAZIS harus mampu berperan sebagai agen of change (agen 

perubahan) dalam menerapkan ajaran Islam, bukan hanya berperan sebagai 

pengumpul dan pendistribusi dana ZIS saja. 

Kedua, Terhadap kewajiban muzakki dalam mengeluarkan zakat, agar 

memperhatikan bagaimana keutamaan zakat, hikmah zakat, serta kewajiban zakat, 

sehingga para muzakki sadar akan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. 

Ketiga, Sistem kerja yang sudah berjalan dengan baik di Lembaga 

Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan mulai dari pengumpulan zakat dan 

pendistribusian zakat agar tetap terus dipertahankan agar zakat dapat 

terealisasikan dengan tepat sasaran dan menyeluruh kepada para mustahik yang 

benar-benar membutuhkan. 

Keempat, Untuk Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan agar 

selalu rutin mengadakan penyuluan, memberi pengetahuan dan pemahaman 

kepada masyarakat agar guna untuk mengeluarkan zakat kepada yang 
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membutuhkan karena setiap harta yang kita miliki sebagian ada hak untuk mereka 

yang tidak mampu.   
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