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ABSTRAK 

 Rani Nurisa Fazriati Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatan Ekonomi Mustahik. 

 Manajemen merupakan aktivitas yang didalamnya terdapat perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang 

efektif dan efisien. Maka sebuah manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat 

merupakan hal yang sangat penting, karena dana zakat harus dikelola dengan baik 

dan disalurkan kepada mustahik yang tepat dan berhak menerimanya, sehingga hal 

ini sangat menarik untuk diteliti. Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu 

lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan, salah satunya adalah Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS). Merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat 

mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam manajemen yang dilakukan 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatan 

ekonomi mustahik.  

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen oleh 

George Terry, yaitu manajemen merupakan sesuatu cara yang beda, karena 

didalamnya terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan yang wajib dilakukan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien 

sesuai tujuan yang ditentukan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk menjelaskan gambaran secara 

luas dan mendalam tentang manajemen Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten 

Ciamis dalam meningkatan ekonomi mustahik. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Ciamis selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam 

pengelolaan zakat infaq dan shadaqah supaya bisa membantu para mustahik yang 

membutuhkan bantuan. Perencanaan yang dilakukan dalam meningkatan ekonomi 

mustahik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dilakukan 

dengan baik, tersusun dan sistematis. Pengorganisasian yang terdiri dari pembuatan 

struktur organisasi yang sudah ditentukan beserta tugas dan wewenangnya, 

sehingga dengan SDM yang tidak banyak harus bisa dimaksimalkan. Pelaksanaan 

dilakukan dengan merealisasikan program yang sudah direncanakan. Pengawasan 

menggunakan dua metode yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan 

secara tidak langsung, dengan tujuan untuk melihat dan mengawasi mustahik dalam 

perkembangan usaha yang dijalankannya. 
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