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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

“Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, 

tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, 

malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang 

dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba 

sahaya...” (QS. Al Baqarah, 2: 177)
1
 

 

  

                                                           
1
 Dikutip dari mushaf Al Qur’an surat Al Baqarah 2:177 
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ABSTRAK 

 

Akid Ulinnuha, Manajemen Zakat Produktif di PKPU Yogyakarta, 

Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oktober 2013. 

Zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang 

memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi 

ubuddiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain 

sebagai ibadah mahdhah, ZIS juga memiliki keterkaitan yang sangat signifikan 

terhadap dimensi sosial keummatan. Karena secara substansif, pendayagunaan 

ZIS secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan 

permasalahan keummatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, 

peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga dalam 

hitungan makro, ZIS dapat dimaksimalkan sebagai institusi pendapatan di dalam 

konsep ekonomi Islam. 

Sebagai lembaga pengelola zakat, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) 

cabang Yogyakarta mempunyai beberapa jenis program unggulan sebagai 

kegiatan aktifitas sehari – hari dalam pemberdayaan dibidang pendayagunaan 

ekonomi yang berupa bina desa atau kampung. Merupakan program 

pemberdayaan masyarakat secara terpadu meliputi program pendidikan, 

kesehatan, ekonomi dan pembinaan mental spiritual. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif , dan analisis data bersifat diskriptif . adapun proses pengumpulan data 

melalui Observasi, (melihat langsung) Interview (wawancara) dan Dokumentasi, 

(melihat bukti-bukti trtulis). 

Berdasarkan dari metode yang digunakan, dapat dijelaskan bahwa 

manajemen zakat produktif yang dikelola oleh PKPU cabang Yogyakarta sudah 

memenuhi standar kelayakan dan kesesuaian dengan manajemen yang ada. Hal ini 

terlihat dari perencanaan-perencanaan yang disusun sebelum terlaksananya 

program yang akan dijalankan. Terlaksananya program zakat produktif denagn 

baik dalam pemberdayaan dibidang ekonomi sebagai bukti bahwa PKPU cabang 

Yogyakarta mempunyai komitmen yang tinggi dan keseriusan sebagai lembaga 

pengelola zakat. 

 

Kata kunci: manajemen, zakat, produktif 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Persoalan yang sering terjadi dalam memahami judul sebuah karya 

tulis adalah terjadinya banyak penafsiran terhadap subtansi maksud penulis. 

Oleh karena itu tanpa bermaksud membatasi dialektika kritis, untuk terjadinya 

pembahasan makna dalam ruang lingkup kesadaran pemaknaan penulis, perlu 

kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dari judul tersebut : 

1. Manajemen Zakat Produktif 

Menurut M. Arif Mufraini, Manajemen zakat produktif  

didefinisikan bahwa dalam manajemen pengelolaan zakat hal yang 

pertama dibentuk adalah dengan membangun jaringan “sadar zakat” yang 

akan mengupayakan dan mempermudah optimalisasi pengumpulan dan 

pendistribusian, penyaluran zakat yang berkaitan delapan asnaf versi 

Indonesia kemudian konsep distribusi dana zakat mengindahkan ide 

skuritisasi sosial.
1
 

Adapun Menurut Asnaini, Manajemen zakat produktif 

didefinisikan sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para 

                                                           
1
M.Arif Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 127. 
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penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta 

zakat yang telah diterimanya.
2
  

Zakat Produktif  adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang 

diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi digunakan 

dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan 

usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secaran terus 

menerus.
3
 

Dari penegasan tersebut, maka yang dimaksud dari manajemen 

zakat produktif dalam penelitian ini adalah langkah manajerial dalam 

pengelolaan zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan 

sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya 

menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan 

sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan-

tujuan masa datang. Serta menentukan langkah – langkah tertentu yang 

diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa harta dan dana zakat 

dapat tersalurkan secara tepat sasaran. 

2. Pos Keadilan Peduli Ummat 

Pos Keadilan Peduli Ummat atau di singkat PKPU adalah 

sebuah lembaga amil zakat nasional yang mempunyai tugas 

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang 

memfokuskan pada Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) serta 

                                                           
2
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 64.  

 
3
Ibid, hlm. 63-64. 

 



3 
 

penyelenggaraan ibadah qurban dari dan untuk masyarakat. Secara lebih 

profesional dengan menitik beratkan program pendidikan, Da’wah dan 

Sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dan telah mendapatkan SK. Menteri 

Agama RI No. 441 tahun 2001.
4
 Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan 

masyarakat kepada Pos Keadilan Peduli Ummat cabang Yogyakarta 

semakin besar. PKPU cabang Yogyakarta ini beralamatkan di Jln. Prof. 

DR Sarjito no. 4 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, 

Yogyakarta.
5
 

Berdasarkan batasan pengertian dari istilah tersebut di atas, 

maka dapat disimpulkan maksud judul skripsi “ Manajemen Zakat 

Produktif di PKPU Yogyakarta” adalah langkah manajerial dalam 

pengelolaan zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan 

sesuatu secara terus menerus serta menjamin bahwa harta dan dana zakat 

dapat tersalurkan secara tepat sasaran oleh Pos Keadilan Peduli Ummat 

cabang Yogyakarta sebagai Badan Amil Zakat yang mempunyai program-

program pemberdayaan di bidang ekonomi dalam berbagai bentuk 

kegiatan ekonomi lemah, khususnya fakit miskin yang umumnya mereka 

menganggur dan tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan 

modal. 

 

                                                           
4
Pos Keadilan Peduli Ummat dalam situs www.pkpu.or.id. Diakses tanggal 20 Desember 

2012. 

 
5
Majalah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) cabang Yogyakarta, Anual Report 2012 

(Yogyakarta: Edisi 2, 2012), hlm. 41. 

 

http://www.pkpu.or.id/
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B. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fisikal yang 

sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan 

konsentrasi kekayaan di kalangan elit ekonomi tertentu. Tidak hanya itu, ia 

juga berpotensi meningkatkan produktifitas masyarakat dan konsumsi total. 

Jika dikelola secara profesional, apalagi jika ada dukungan politik yang kuat 

dari pemerintah, instrumen ekonomi ini juga dipercaya mampu mengurangi 

tingkat pengangguran dan kemandirian ekonomi. Hukum zakat secara tidak 

langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan dipihak 

lain, bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima 

bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Ini sama halnya dengan 

memahami spiritualitas dari materi keduniaan. Sudah kepatutan manusia 

untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian diredistribusikan 

pendapatnya dengan cara yang elegan, dimana seorang muslim diwajibkan 

membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nisab (20 Mitsqal atau 85 

gram emas/200 dirham).
6
   

Zakat merupakan sub sistem ekonomi yang menunjang 

terwujudnya keadilan sosial. Orang –orang yang tidak mau mengeluarkan 

zakat harta kekayaannya, jelas sebagai penghambat terwujudnya keadilan 

sosial.
7
 Di bawah genggaman ekonomi neo-liberal seperti saat ini, masyarakat 

                                                           
6
M.Arif Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 10. 

 
7
Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1998), hlm 151. 
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muslim indonesia seharusnya mampu mengoptimalkan pendayagunaan zakat 

bagi kesejahteraan umum. 

Bisa dibayangkan, jika kesadaran membayar zakat sudah 

menyeluruh dikalangan umat Islam. Maka akan banyak dana terkumpul yang 

bisa dilakukan untuk membangun berbagai sarana yang berkaitan dengan 

peningkatan ekonomi ummat. Namun, pengelolaan zakat masih menyisakan 

beberapa kendala konseptual dan teknis. Zakat hanya dianggap sebagai 

kewajiban normatif, tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan 

ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi dalam implementasi 

zakat menjadi hilang. Orientasi zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, tapi lebih karena ia merupakan kewajiban dari Tuhan.
8
 

Lemahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat juga 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah masalah kepercayaan 

terhadap proses pengeluaran zakat, kurangnya informasi lengkap dan kontinyu 

tentang pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS) baik dari 

lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) maupun lembaga pengelola Zakat, Infak 

dan Sodaqoh swasta.
9
 

Dengan demikian, zakat yang seharusnya bisa mengangkat 

perekonomian umat, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Disinilah 

perlunya lembaga pengelola zakat didirikan. Adalah bagaimana zakat yang 

terkumpul dari masyarakat itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan 

                                                           
8 
Majalah Giving Insight, Anual Report 2013, (Yogyakarta: Edisi 3, 2013), hlm. 8. 

 
9 
Ibid, hlm. 10. 
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lembaga ini pula yang bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan dan 

pengambilan zakat dari masyarakat, Al-Qur’an secara tegas mengatakan : 

 

 

 

Ambilah sedekahnya (zakat-Nya) dari harta benda mereka, guna 

membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. 

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. AT-Taubah : 103) 

 

Salah satu lembaga yang telah melakukan pengelolaan badan amil 

zakat secara profesional menggunakan manajemen modern, adalah Pos 

Keadilan Peduli Ummat (PKPU) cabang Yogyakarta. Lembaga non 

pemerintah, yang mengkhidmatkan diri untuk mengelola dana zakat. Lembaga 

ini tidak hanya mengumpulkan dana yang menjadi fokus bahasan, tetapi juga 

bagaimana inofasi program penyaluran dapat lebih ditingkatkan agar 

senantiasa tepat sasaran. Uniknya PKPU tidak pernah menargetkan program 

tersebut dapat berhasil dengan baik ataupun sukses melainkan PKPU lebih 

gencar dan semangat memberikan pembelajaran kepada para mustahik untuk 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mengimplementasikan dalam 

kehidupan sehari – hari tanpa berfikir panjang serta tidak mengharapkan 

imbalan sedikitpun.  

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil 

penelitian di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) cabang Yogyakarta dengan 

judul “Manajemen Zakat Produktif di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) 

Yogyakarta”. Bagaimana keberhasilan PKPU Yogyakrata di bidang 
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pemberdayaan ekonomi untuk umat mendorong penulis mengadakan 

penelitian di PKPU cabang Yogyakarta. Peneliti ini difokuskan untuk melihat 

bagaimana manajemen zakat produktif yang telah terlaksana secara produktif. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Ingin mengetahui bagaimana manajemen zakat produktif mitra 

binaan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Ingin mengetahui Manajemen Zakat Produktif mitra binaan Pos 

Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat ataupun kegunaan dari penelitian ini bagi peneliti 

khususnya dan bagi pihak yang lain pada umumnya yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bidang manajemen sumber 

daya manusia dalam jurusan Manajemen Dakwah. 

2. Secara Praktis 
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Sebagai bahan pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk memantapkan langkah berikutnya dalam mengelola 

dana zakat secara efisien dan efektif serta penelitian ini diharapkan 

sebagai masukan konstruktif dan obyektif dalam manajemen zakat 

produktif.  

 

F. Tinjauan Pustaka 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

sebagaimana diungkapkan di atas, perlu dilakukan tinjauan pustaka guna 

mendukung hasil penelitian dan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal 

sebagaimana yang diharapkan. 

Peneliti meninjau dari berbagai literatur yang ada seperti buku, 

skripsi, karya ilmiah yang ada, sehingga akan memperjelas bahwa 

permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjud. Sedangkan literatur 

yang berkaitan dengan pembahasan sumber daya manusia diantaranya adalah: 

Skripsi Rohadi Itok Haryono DS dari Fakultas Syariah dan Hukum, 

Jurusan Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul Efektifitas 

Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mempengaruhi Tingkat Penghasilan 

Mustahik Di Lazis Syuhada Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas zakat 

produktif secara umum tetapi tidak secara spesifik membahas manajemen 

zakat produktif. Hasil dari penelitian tentang efektifitas pemberdayaan zakat 

produktif dalam mempengaruhi tingkat penghasilan mustahik, secara umum 
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tentang pengelolaan zakat produktif yang lebih mencari tingkat efektifitas dan 

kelayakan penghasilan mustahik namun masih terdapat perbedaan tingkat 

penghasilan mustahik. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan dan kurang 

memenuhi syarat kepada mustahik sangat dapat terlihat.
10

 

Skripsi Maya dari Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilakukan pada 

tahun 2009 dengan judul Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat 

Produktif (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam 

penelitian ini tentang manajemen dalam zakat produktif secara umum tetapi 

tidak ada kaitannya dengan manajemen zakat produktif. Berdasarkan 

penelitian ini bahwa strategi pengawasan masuk ke dalam kategori 

manajemen. dalam kegiatan studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai 

macam strategi pengawasan pada pemanfaatan zakat produktif secara efektif. 

Hal ini dibuktikan dengan semangat dan kegigihan para pengurus yang 

melaksanakan kegiatan sangat baik.
11

 

Skripsi Mustaen dari Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhshiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

yang dilakukan pada tahun 2010 dengan judul Pengelolaan Zakat Di Pusat 

                                                           
10 

Rohadi Itok Haryono DS, Efektifitas Pemberdayan Zakat Produktif 

DalamMempengaruhi Tingkat Penghasilan Mustahik di Lazis Syuhada Yogyakarta, Skripsi (tidak 

diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN, 2011), hlm. 61  

 
11 

Maya, Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil 

Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta), Skripsi (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah 

UIN, 2011), hlm. 79 
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Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) dalam penelitian ini memaparkan kajian-

kajian tentang zakat produktif pada umumnya terlebih memaparkan ayat-ayat 

yang menegaskan tentang zakat sangat jelas sekali. Namun secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memfokuskan kedalam linkup 

manajemen. Hal ini dibuktikan antara teori dan pembahasannya kurang 

sesuai.
12 

Hasil tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan belum ada 

literatur secara khusus yang membahas tentang manajemen zakat produktif 

yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta sehingga ekonomi mustahik 

dapat diberdayakan melalui pendayagunaan Zakat, Infak dan Sodaqoh, pada 

umumnya. Literatur penulis yang ada hanya membahas tentang pengaruh 

zakat terhadap pemberdayaan ekonomi ummat. Dengan demikian penelitian 

mengenai manajemen yang mengelola zakat dalam pendistribusian secara 

produktif di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) cabang Yogyakarta, 

diharapkan mampu menyelesaikan sedikit persoalan kemiskinan yang ada dan 

mampu mencari sedikit solusi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 

Mustaen, Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa), Skripsi 

(tidak diterbitkan), (Malang: Fakultas Syari’ah UIN, 2010), hal. 81. 
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G. Kerangka Teori 

Tinjauan umum tentang Manajemen Zakat Produktif ialah sebagai 

berikut: 

a. Pengertian Manajemen Zakat Produktif   

Menurut M. Arif Mufraini, Manajemen zakat 

produktif  didevinisikan bahwa dalam manajemen pengelolaan 

zakat hal yang pertama dibentuk adalah dengan membangun 

jaringan “sadar zakat” yang akan mengupayakan dan 

mempermudah optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian, 

penyaluran zakat yang berkaitan delapan asnaf versi Indonesia 

kemudian konsep distribusi dana zakat mengindahkan ide 

skuritisasi sosial.
13

 

Menurut Asnaini, Manajemen zakat produktif 

didefinisikan sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para 

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, 

dengan harta zakat yang telah diterimanya.
14

 Pendistribusian 

zakat bisa dilakukan dengan dua cara, konsumtif dan produktif. 

Bagi yang memiliki badan amil zakat yang kuat, zakat diberikan 

dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan amil zakat 

                                                           
13

M.Arif Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 127. 

 
14

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 64.  
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yang kuat boleh diberi secara konsumtif tapi dibawah 

pengawasan.
15

  

Ada 8 golongan Asnaf penerima zakat yaitu: 

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan 

penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan penghasilan 

tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup pokoknya. 

3. Amil, yaitu pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, 

penghitung dan pembagi harta zakat. 

4. Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama islam 

sehingga masih lemah imannya. 

5. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya. 

6. Gharimin, yaitu orang-orang yang berutang dan sulit untuk 

membayarnya. 

7. Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. 

8. Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan belanja dalam 

perjalanan 

Menurut Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., dalam 

buku Zakat dalam Perekonomian Modern mendevinisikan 

manajemen zakat produktif adalah zakat yang dikumpulkan oleh 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

diberikan secara konsumtif ataupun produktif. Dengan cara 

                                                           
15

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, hlm. 134. 
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tersebut zakat bukan sekedar dihabiskan habis kepada mustahik, 

melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk 

meningkatkan kehidupannya melalui usaha sendiri.
16

 Oleh 

karena itu, manajemen menekankan pada pengamatan dan 

evaluasi kesempatan (Opportunity) dan ancaman (Threat) 

lingkungan dipandang dari sudut kekuatan (Strength) dan 

kelemahan. 

Menurut kesimpulan dari Fakhruddin dalam bukunya 

Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, maka manajemen 

zakat produktif meliputi kegiatan perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan 

pengawasan (controlling) terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat secara produktif.
17

 

Jadi yang dimaksud manajemen zakat produktif dalam penelitian 

merujuk pada pengertian Asnaini adalah langkah manajerial dalam 

pengelolaan zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan 

sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah 

diterimanya.
18

  

 

                                                           
16

 Didin Hafidhuddin,Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), hlm. 142.  
 

17 
Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (UIN Malang Press: 2008), hlm. 

267. 
18 

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 64.  

 



14 
 

b. Aspek Manajemen Zakat Produktif 

Melalui manajemen zakat produktit yang efektif 

dilakukan analisis kebutuhan mustahik dalam kondisi berubah, 

serta mengembangkan aktifitas yang memuaskan terhadap 

kebutuhan ini. 

Manajemen zakat produktif yang efektif menurut 

Umrotul Khasanah mencakup;
19

 

1) Cakupan Manajemen 

Cakupan manajemen adalah aplikasi manajemen 

yang menyentuh semua dimensi kegiatan ekonomi dan 

bisnis dalam berbagai sektor seperti perindustrian, 

perdagangan, pemerintahan, peternakan, pertanian, 

transportasi, perbankan, perhotelan, kesejahteraan sosial, 

perusahaan jasa dan dimensi kegiatan ekonomi lain berserta 

seluruh aspeknya.  

Dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan 

cakupan manajemen ialah setiap organisasi atau lembaga 

tentunya dapat menjalankan suatu program dengan 

mencakup berbagai sektor untuk mendukung jalannya 

setiap program. jadi cakupan manajemen ialah unsur yang 

penting dalam menjalankan program-program kerja di 

organisasi atau lembaga. 

                                                           
19

 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 

hlm. 63. 
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2) Unsur dan Fungsi Manajemen 

Selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur 

lainnya, yaitu subyek (pelaku) dan obyek (tindakan). Pelaku 

manajemen adalah manajer, sedangkan tindakan mencakup 

seluruh kegiatan pengelolaan organisasi, sistem dan 

prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan, 

pengadaan, produksi, pemasaran dan obyek lainnya. Di 

samping itu, manajemen sekurangnya mempunyai lima 

fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

program, pengarahan dan pengendalian. 

Dari uraian di atas maka yang dimaksud dengan 

unsur dan fungsi manajemen ialah unsur yang melatar 

belakangi berdirinya sebuah organisasi atau lembaga yakni 

adanya pelaku dan tindakan dalam fungsinya yakni sistem 

manajerial yang mampu memberikan kekuatan tersendiri 

bagi setiap organisasi atau lembaga yang akan dan berdiri. 

3) Orientasi manajemen 

Suatu organisasi apapun jenisnya secara manajerial 

dapat dikategorikan sebagai organisasi yang punya orientasi 

apabila manajemen organisasi tersebut memenuhi empat 

hal: (1) mempunyai visi dan misi yang jelas; (2) secara 

terus-menerus mengupayakan perbaikan mutu dan 

pertumbuhan keuntungan; (3) menentukan dan mencapai 
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target keuntungan apa pun termasuk laba; dan (4) menjaga 

pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. 

Sebagai organisasi yang baik maka organisasi itu 

mampu memberikan kontribusi yang dapat membuat 

organisai tersebut berjalan baik serta memberikan 

kontribusi baik untuk masyarakat. 

Adapun aspek manajemen zakat produktif menurut 

Fakhruddin yaitu:
20

 

a. Produktif Konvensional 

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional 

adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang 

produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang 

tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti 

pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk 

membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. 

b. Produktif Kreatif 

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah 

zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal 

bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti 

membangaun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah 

maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi 

pengembang usaha para pedagang atau pengusaha kecil. 

                                                           
20 

Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (UIN Malang Press: 2008), hlm. 

315. 
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Sedangkan menurut Mukhaer Pakkanna manajemen 

zakat produktif yang efektif yaitu penguatan aspek amil zakat. 

Aspek ini penting, karena penentu berhasil-tidaknya alokasi 

zakat. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas, meliputi 

tugas-tugas sebagai pemungut, penyalur, koordinator, 

organisator, motivator, pengawasan dan evaluasi. Serta, tidak 

kalah pentingnya juga adalah, fungsi pendampingan dan 

afirmasi. Berfungsinya amil zakat secara optimal akan 

mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efisiensi serta 

terwujudnya cita-cita luhur spirit humanitas dan universalitas 

ajaran Islam.
21

 

Menurut Sumbu Ma’rifa dalam artikelnya hal ini, 

setidaknya ada empat unsur penting yang harus dipenuhi, 

yakni;
22 

a. Pertama, badan atau lembaga sebagai pengumpul zakat bisa 

berupa Islamic Center, masjid, dan lain-lain.  

b. Kedua, proses kerja, yakni sebuah usaha untuk 

mengumpulkan, mengelola, mengoptimalkan, dan 

memberikan zakat.  

c. Ketiga, orang yang melakukan proses dalam hal ini adalah 

amil zakat.  

                                                           
21

 http://www.stiead.ac.id/index.php/kolom-ketua/102-zakat-meretas-kompleksitas-usaha-

mikro akses pada tanggal 23 Juni 2013 pukul 15.00 WIB 

 
22

 http://sumbumarifa.blogspot.com/2013/01/manajemen-zakat-zakat-merupakan-

salah.html akses tanggal 23 Juni 2013 pukul 15.03 WIB 

http://www.stiead.ac.id/index.php/kolom-ketua/102-zakat-meretas-kompleksitas-usaha-mikro
http://www.stiead.ac.id/index.php/kolom-ketua/102-zakat-meretas-kompleksitas-usaha-mikro
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d. Keempat, tujuan, yakni terkumpul sekurang-kurangnya 25-

50 persen dari wajib zakat. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan aspek manajemen zakat 

produktif menurut Umrotul Khasanah yaitu cakupan manajemen, 

unsur dan fungsi manajemen dan orientasi manajemen. Cakupan 

manajemen ini merupakan unsur penting sebagai wadah terwujudnya 

suatu organisasi karena menyentuh semua dimensi kegiatan ekonomi 

dan bisnis dalam berbagai sektor. Unsur dan fungsi manajemen  

merupakan tindakan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dari 

manajemen zakat produktif, menyangkut proses kerja dan sebagai 

amil yang melakukan proses kerja yakni untuk mengumpulkan, 

mengelola, mengoptimalkan, dan memberikan zakat. Orientasi 

manajemen yakni menyangkut organisasi yang jelas dan terpercaya 

untuk merencanaan program dan pemilihan yang paling efektif. 

 

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen zakat produktif 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen zakat 

produktif, sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah berbagai kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, dan juga segala kendala 
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permasalahan yang ada dalam organisasi. Adapun faktor internal 

menurut Asnaini meliputi:
23

 

a) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau 

bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi 

penyelewengan/penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan 

pelaporan yang lemah. 

b) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang 

umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang 

Idul Fitri. 

c) Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan 

dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung 

digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian 

untuk produktif. 

d) Terdapat semacam kejemuan di kalangan muzakki, dimana dalam 

periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan 

berbagai lembaga penghimpun dana. 

e) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus 

penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik 

praktis.  

b. Faktor eksternal 

Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah sesuatu yang 

berada di luar ogranisasi, yang bisa berpengaruh langsung maupun 
                                                           

23 
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 65.  
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tidak langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal 

ini berkaiatan dengan perkembangan dan perubahan di luar organisasi 

yang dapat mempengaruhi keberadaan organisasi. Yang dimaksud 

dengan faktor eksternal adalah berbagai hal atau sesuatu yang 

berkaitan dengan situasi perkembangan, perubahan, dan pertumbuhan 

diluar organisasi. 

Adapun faktor eksternal menurut Yusuf Qardhawi adalah:
24

 

1) Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, 

tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir 

yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta 

benda mereka. 

2) Untuk memelihara hubungan baik anatara muzakki dan 

mustahiq. 

3) Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut dan salah atar. 

4) Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan 

hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang 

sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang 

berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. 

5) Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen 

yang dapat membantu pemerintah dalam membawa 

rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab. 

 

                                                           
24 

Lihat: Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum. Hal. 69. 
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H. Metode Penelitian 

Untuk dapat menghasilkan penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah, dalam melacak data, 

menjelaskan dan menyimpulkan obyek kajian penelitian ini, penyusun 

menempuh metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini ditinjau dari pendekatannya, digolongkan sebagai 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang 

memiliki sasaran penelitian yang terbatasi tetapi dengan keterbatasan itu 

dapat mengenai sasaran penelitian.
25

 

Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditunjukan untuk 

mengumpulkan fakta dan menguraikan secara keseluruhan serta teliti 

dengan persoalan yang akan dipecahkan.
26

 Penelitian ini diharapkan akan 

memberikan gambaran umum lengkap mengenai manajemen zakat 

produktif di PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) Yogyakarta. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini pada PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) 

                                                           
25 

Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial: format kuantitatif dan kualitatif , 

(Surabaya, Airlangga University, 2001), hlm. 29. 

 
26 

Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta Gramedia, 1991), hlm. 48. 
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Yogyakarta meliputi Pimpinan, Karyawan dan Muzaki sebagai 

konsumen. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah titik fokus perhatian dari penelitian. 

Objek penelitian yang dimaksud peneliti adalah manajemen zakat 

produktif di PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat)  Yogyakarta. 

3. Metode Pengumpulan data 

Karena jenis penelitian pada skripsi ini berbentuk lapangan oleh 

karena itu untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema 

penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview ( wawancara ) 

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

data dari responden. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan interview bebas terpimpin yaitu penelitian yang 

berdasarkan pada data interview guide yang artinya penyusun 

menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pedoman daftar 

pertanyaan yang ada.
27

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

menggunakan daftar terperinci, namun bersifat terbuka yang telah 

dipersiapkan lebih dahulu dan akan diajukan menurut uraian dan 

rumusan masalah. 
                                                           

27
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Renika 

Cipta. hlm. 234.  
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Dengan wawancara ini peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan pada narasumber guna mendapatkan informasi tentang 

manajemen zakat produktif yang meliputi pimpinan, karyawan dan 

muzaki. 

b. Observasi  

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan 

sebagai pelengkap dan penguat data yang telah diperoleh melalui 

metode sebelumnya.
28

 

Metode ini digunakan peneliti untuk  mengumpulkan data 

tentang gambaran mengenai PKPU Yogyakarta, selain itu juga untuk 

mengamati proses manajemen zakat produktif yang ada di PKPU 

Yogyakarta 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan untuk melengkapi data yang telah didapat.
29

 Dokumentasi 

memperoleh data dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

notulasi, peraturan-peraturan catatan harian dan sebagainya. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data 

yang tertulis dan digunakan untuk melengkapi dan mengecek data-

data yang diperoleh dari interview dan observasi. 

                                                           
28

Winarno Surachmad, Pengantar Metodologi Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1982). hlm. 132. 

 
29

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1996). hlm. 54.  
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4. Metode Analisis Data 

Metode Analisa data adalah penyederhanaan data dalam bentuk 

lebih praktis untuk dibaca dan diinterprestasikan, yaitu diadakan 

pemisahan sesuai dengan jenis masing-masing data, kemudian 

diupayakan analisanya dengan menguraikan, menjelaskan, sehingga 

data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan sebagai hasil 

penelitian.
30

 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa diskriptif artinya data yang diperoleh kemudian disusun dan 

digambarkan menurut apa adanya, yaitu hanya merupakan 

penyingkapan fakta tanpa pengujian hipotesa, semata-mata untuk 

memberi gambaran yang tepat dari suatu individu, secara obyektif 

berdasarkan kerangka tertentu yang telah dibuat, dengan ungkapan-

uangkapan kalimat, sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang logis 

tehadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis 

menggunakan pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang 

khusus menuju ke hal-hal yang lebih umum. 

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, 

subjek peneliti, cara (teori, metode, teknik), dan waktu.
31

 Menurut 

                                                           
30

Winarno Surachmad, Pengantar Metodologi Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1982). hlm. 134 

 
31 

Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Ilmu Sosial Humaniora Pada 

Umumnya, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 241. 

 



25 
 

Denzim dalam bukunya Nyoman Kutha Ratna menyebutkan tiga jenis 

triangulasi yaitu:
32  

 

a) Triangulasi data dalam triangulasi data misalnya data pertama tidak 

harus dianggap sebagai sudah bersifat valid, tetapi harus diragukan 

kebenarannya, sehingga perlu diuji melalui data lain dengan sumber 

yang berbeda demikian seterusnya, sehingga data yang diperoleh 

benar-benar objektif. 

b) Peneliti, triangulasi peneliti berfungsi untuk menguji apakah seorang 

peneliti sudah bersikap objektif. 

c) Triangulasi teori, metode dan teknik, dilakukan dengan 

memanfaatkan berbagai terori, metode, dan teknik untuk 

menganalisis masalah yang sama. 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengujian terhadap 

keabsahan data atau validitas data. Peneliti melakukan pengecekan 

dengan triangulasi antar sumber data dan antar teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan triangulasi metode seperti contoh informasi yang 

berasal dari hasil wawancara diuji dengan hasil observasi dan 

seterusnya.
33

 Dengan tujuan memperoleh data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

                                                           
32 

Ibid, hlm. 241. 

 
33 

Hamid, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 68 
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Pimpinan PKPU 

 

 

 

      Karyawan     user 

     (muzaki/pemberi zakat) 

 

Gambar 1.Uji Triangulasi Sumber Data
34

 

 

 

 

 

Penelitian ini dapat juga diuji dengan cara uji triangulasi metode 

pengumpulan data dengan mengambil sampel penelitian melalui 

wawancara, dokumentasi dan observasi. 
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Observasi     Dokumentasi 

 

Gambar 2.Uji Triangulasi Metode Pengumpulan Data
35

 

 

Dari kedua teknik diatas peneliti menggunakan teknik triangulasi 

metode pengumpulan data sebagai keabsahan data. 

                                                           
34

http://ekosanjayatamba.wordpress.com/2010/03/08/metode-penelitian-triangulasi akses 

pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 22.49 WIB 

 
35

 http://phisiceducation09.blogspot.com/2013/03/triangulasi-dalam-penelitian-

kualitatif.html akses pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 22.58 WIB 

http://ekosanjayatamba.wordpress.com/2010/03/08/metode-penelitian-triangulasi
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I. Sitematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi dibagi menjadi empat bab terdiri dari beberapa sub 

bahasan, yaitu: 

Bab pertama adalah merupakan bab pendahuluan yang akan dijadikan 

acuan langkah dalam penyususnan skripsi ini, yang meliputi penegasan judul, 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan uraian hasil penelitian yang berisi gambaran 

umum tentang PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) Yogyakarta, masalah 

yang dikemukakan dalam bab ini meliputi sejarah berdiri dan berkembangnya, 

tujuan dan fungsi PKPU, struktur organisasi, personalia, anggaran, kegiatan 

pokok.  

Bab ketiga membahas analisa tentang Manajemen Zakat Produktif di 

PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) Yogyakarta, meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan zakat produktif. 

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti dan juga berdasarkan hasil yang diperoleh di 

lapangan. Selain itu juga termasuk saran-saran dan kata penutup. 
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J. Skema dan Alur Penelitian 

Gambar 01 

Alur Pemikiran Penelitian 
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Gambar 02 

Skema Alur Penelitian dan Proses Penelitian 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang terdapat pada bab III maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Aspek Cakupan Manajemen, PKPU Yogyakarta dalam program 

meretaskan kemiskinan menjadikan zakat sebagai sarana untuk 

membina masyarakat sebagai masyarakat yang sadar akan zakat 

terlebih bagi para mustahiq agar menjadi seorang muzaki harapannya. 

Dalam hal ini PKPU Yogyakarta mencakup berbagai sektor ekonomi 

yang riil yakni meliputi pertanian, peragangan, perikanan, 

perindustrian, peternakan dan sektor ekonomi riil lainnya. Serta adalah 

lembaga yang tidak hanya sebagai pengelola zakat ataupun penyalur 

zakat akan tetapi PKPU hadir untuk masyarakat dan mengerti kondisi 

masyarakat untuk memberikan edukasi dan pembinaan para mustahiq 

agar nantinya mereka mampu menjadi muzaki. 

2. Dalam aspek Unsur dan Fungsi Manajemen, PKPU Yogyakarta dalam 

dalam menjalankan aktifitasnya memiliki cara untuk mengiklankan 

dengan cara khusus yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk 

memberi sosialisai agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik 

serta melalui pendekatan secara individu, jadi setiap mustahik telah 

didaftar kelayakannya sebagai penerima dana zakat dan pelaku 

program mengenal siapa saja anggota yang terlibat dalam program 

73 
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yang akan dilaksanakan. Sebagai ujung tombak keberhasialan suatu 

program PKPU Yogyakarta memiliki sistem yang terdiri dari kepala 

cabang, ketua bidang pendayagunaan dan ketua bidang keuangan serta 

dibantu oleh mitra kerja, sistem ini bekerja membantu mensukseskan 

program-program kerja yakni seluruh program yang ada di PKPU 

Yogyakarta, namun dalam aktifitas sehari – hari PKPU Yogyakarta 

adalah program yang bersifat terjun langsung ke lapangan maka ada 

sebuah struktur yang meliputi manajer, superfisor, projeck officer, 

field officer, finish officer dan support officer. Program yang telah atau 

sedang berjalan PKPU Yogyakarta memiliki draf khusus yang disebut 

RKAT yakni rencana kegiatan anggaran tahunan yang disusun dalam 3 

sampai 4 bulan sekali untuk merumuskan suatu program baru dan 

mengevaluasi program setahun yang telah terlaksana serta program 

yang akan dilaksanakan pada setahun berikutnya, jadi seluruh program 

mamakai draf khusus tersebut dengan draf khusus ini data yang dibuat 

PKPU dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan karena PKPU 

telah terikat dengan ISO jadi data harus tersusun rinci dan rapi. 

3. Dalam aspek Orientasi Manajemen, PKPU Yogyakarta memiliki 

kekuatan yang berlandaskan visi misi yang kuat dan mampu ditaati 

seluruh anggota PKPU. Dalam PKPU sendiri evaluasi perbaikan mutu 

dan pertumbuhan program dilakukan dengan penyusunan yang disebut 

Quality of Live (QOL) yang dibebankan kepada pelaku program dalam 

program agar terhitung berapa nilai kualitas program yang tengah 
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dilaksanakan. Dalam melakukan sebuah kegiatan PKPU tidak 

menuntut salah satu anggota agar membawahi sebuah program seperti 

dalam pelaksanaannya pelaku program tidak selalu dalam formasi tetap 

akan tetapi PKPU memberlakukan sistem agar seluruh anggota 

memahami dan mampu membawahi seluruh program, bila nantinya 

ada pergantian pelaku program maka program tersebut masih berjalan 

baik tanpa kendala suatu apapun.  

 

B. Saran  

 

Adapun saran dari peneliti adalah : 

1. Para anggota PKPU tetap  mempertahankan rasa kekeluargaannya 

antar sesama  karyawan/wati dan juga dengan muzaki dan mustahiq 

agar tercipta hubungan yang baik dan PKPU mampu mempertahankan 

citra baik di masyarakat. 

2. Mempertahankan serta selalu meningkatkan  pelayanan  yang ramah 

terhadap tamu, muzaki dan mustahiq agar citra baik PKPU mampu 

menjadi daya tarik yang berlanjut dan berkesinambungan bagi 

masyarakat. 

3. Karyawan dan karyawati harus tetap menjalankan peraturan-peraturan 

dari PKPU dan lebih mengutamakan suasana yang islami sebab PKPU 

adalah satu-satunya Lembaga Kemanusian Nasional yang berazaz 

Islam, maka hal tersebut senantiasa selalu terjaga dengan baik. 



76 
 

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan 

hidayah serta kesempatan yang diberikan oleh-Nya sehingga kami dapat 

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa terdurahkan pada junjungan kita Nabi Muhamad SAW. Bagi sanak 

keluarga para sahabat dan umat hingga akhir zaman. 

 Dalam kesempatan ini kami dari penyusun telah memberikan kesimpulan 

dari penulisan dalam  skripsi ini. Serta saran dan kritik yang sifatnya membangun. 

Dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan 

lembaga kemanusiaan yang berbasis peduli ummat. 

 Adapun kesimpulan dari apa yang telah penyusun paparkan sebelumnya 

yaitu bahwa manajemen zakat produktif  pada PKPU Yogyakarta sudah 

diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan baik menjadi contoh. Dimana 

kegiatan tersebut berada pada pengawasan Manager PKPU Yogyakarta. 
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Interview guide 

Gambaran umum tentang PKPU Yogyakarta 

1. Sejarah 

2. Visi, misi, dan tujuan 

3. Produk  

Adapun pertanyaan lain sebagai berikut: 

1. Aspek cakupan manajemen 

a. Sektor ekonomi apa saja yang diprioritaskan di PKPU Yogyakarta 

dalam meretaskan kemiskinan? 

b. Apakah sektor tersebut sudah termasuk sektor produktif dalam 

meretaskan kemiskinan? 

2. Aspek unsur dan fungsi manajemen 

a. Bagaimana proses berjalannya sebuah program? Meliputi bagaimana 

cara mengiklankan? 

b. Bagaimana tindakan manajerial untuk mensukseskan sebuah program? 

c. Kapan dilaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

program, pengarahan dan pengendalaian? 

3. Aspek orientasi manajemen 

a. Apakah visi dan misi organisasi sudah sesuai dengan yang dijalankan 

selama ini? 

b. Apakah evaluasi perbaikan mutu dan pertumbuhan selalu 

diperhatikan? 

c. Adakah target yang harus dipenuhi untuk kelangsungan organisasi? 

d. Bagaimana cara menjaga keutuhan organisasi agar tetap terjaga dan 

berkelanjutan? 
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A. IDENTITAS DIRI 
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  Sleman Yogyakarta 
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Nama Ibu    : Siti Nurrohmah 

Satatus    : Menikah 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. PENDIDIKAN FORMAL 

a. SD IT Luqman Hakim   Tahun 1995 – 2001 

b. SMP IT Abu Bakar   Tahun 2001- 2002  

c. SMP Negeri 2 Gamping  Tahun 2002- 2005  

d. SMA Negeri 2 Sleman  Tahun 2005 – 2008 

2. PENDIDIKAN NON-FORMAL 

a. Ponpes Assyafiiyah Nurul Huda 

Blunyah Sleman   Tahun 2005 – 2008 

C. PRESTASI 

- Juara II Parade Band/Musik se-Kab. Sleman Tahun 2006 

- Juara 10 besar gitaris terbaik Se-Kab Sleman Tahun 2006 

D. PENGALAMAN KERJA 

- Operator desain di Mitra Corp Digital Solution Tahun 2008 
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2010 

- Manajer Utama di MS Pro Mediator Creative Tahun 2011 – sekarang. 
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