
 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Pola Pengelolaan Manajemen Zakat Dalam Mengatasi 

Kemiskinan (Studi Deskriptif Di BAZ Kota Bandung)”. 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan lima nilai instrumental pengentas 

kemiskinan yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat sehingga 

tujuan zakat tidak hanya menyantuni secara konsumtif namun juga memiliki tujuan permanen 

untuk mengentaskan kemiskinan. Melihat begitu pentingnya zakat dalam mengentaskan 

kemiskinan, maka perlu manajemen yang baik dalam metode penyalurannya. Zakat 

merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya 

pemecahan masalah-masalah kemanusian, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan 

sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pola Pengelolaan Manajemen 

Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di BAZ Kota Bandung. Sebagai upaya mengatasi 

kemiskinanyang dilakukan oleh BAZ Kota Bandung. 

Penelitian ini bertolak dari kerangka berpikir bahwa pola pengelolaan merupakan hal 

yang sangat penting dalam upaya untuk mengatur dan mengelompokkan kinerja yang 

dikelola oleh lembaga bisa dirasakan masyarakat ekonomi mengenah kebawahan sesuai 

harapan lembaga.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun 

teknik pengumpulan data dengan mendekripsikan gejala-gejala, masalah-masalah, kejadian 

dan fakta yang terjadi di BAZ Kota Bandung pada saat sekarang. Dalam menganalisis data 

peneliti mengumpulkan, menginventarisir, mengklasifikasikan data, dan terakhir menarik 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pola Pengelolaan Manajemen Zakat 

Dalam Mengatasi Kemiskinan Di BAZ Kota Bandung, sudah baik diantaranya. (1) Dengan 

metode sosialisasi agar UPZ yang berada di bawah koordinator BAZ Kota Bandung dapat 

melaksanakan pengelolaan manajemen dengan baik dan tertib. Sosialisasi yang BAZ Kota 

Bandung kepada setiap UPZ se-Kota dengan cara memberi pengarahan dan penjelasan 

mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta mengenai administrasi 

dana zakat agar dapat mengelola zakat dengan baik. Proses pengelolaan zakat yang dilakukan 

oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung adalah dilakukan secara bertahap dengan 

metode sosialisasi, edukasi dan advokasi, melalui pendekatan. (2) Strategi pengelolaan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai untuk mengoptimalkan pengelolaan manajemen zakat di BAZ 

Kota Bandung. Dalam hal penerapan konsep pengelolaan manajemen zakat di BAZ Kota 

Bandung berjalan dengan baik. 
 


