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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui ( QS. AT – Taubah 103) 
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ABSTRAK 
 

Rumah Zakat Semarang merupakan salah satu lembaga zakat yang 
bertugas menghimpun sekaligus menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang 
berhak menerima zakat. Sistem penyaluran zakat yang diberlakukan oleh lembaga 
amil biasanya berbeda antara satu lembaga amil zakat dengan amil zakat lainya 
dan kesemuanya memiliki sistem penyaluran masing-masing.Sistem penyaluran 
zakat yang dimiliki oleh Rumah Zakat Semarang sangat beragam. Ini dapat dilihat 
dari berbagai program yang telah dimiliki Rumah Zakat Semarang dalam rangka 
suksesnya pendistribusian zakat kepada masyarakat yang berhak, sehingga 
masyarakat dapat merasakan manfaat dari zakat yang  dikelola oleh Rumah Zakat 
Semarang. Program-program tersebut antara lain: progam pendidikan, ekonomi, 
kesehatan, dan lingkungan. 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis 
penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Semarang. 2.Untuk 
menganalisis kendala-kendala yang dialami Rumah Zakat Semarang dalam hal 
penyaluran dana zakat dan mengetahui solusi dalam menghadapi kendala-kendala 
tersebut. 3.Untuk Mengtahui bagaimana dampak dari program panyaluran dana 
zakat oleh Rumah Zakat Semarang kepada mustahik.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan prilaku yang dapat diamati, metode pengumpulan data yang di pakai 
adalah observasi dan wawaancara. data diperoleh dari observasi dan wawancara 
untuk memperoleh data tentang pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di 
Rumah Zakat Semarang, setelah data terkumpul lalu dianalisa dengan 
menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang mengacu pada analisis data secara 
induktif. 

 Dari hasil analisis bahwa Sistem penyaluran di Rumah Zakat Semarang 
ditunjukan kearah konsumtif namun manfaatnya nanti dapat mensejahterakan 
mustahiknya, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-
program pendidikan dan pengangaran ke dalam program-program pendidikan 
tersebut yang meliputi sekolah juara, beasiswa juara, beasiswa ceria, pusat 
pengembangan potensi anak, kemah juara, lab juara, mobil juara, pengembangan 
potensi anak. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, 
keterlambatan laporan dari kepala sekolah. Dan solusi dalam menghadapi kendala 
tersebut yaitu kendala Terbatasnya Dana. Yaitu berusaha memperbesar pendapatan 
dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran 
dalam membayar kewajiban berzakat dan muzakki diharapkan berzakat untuk 
program pendidikan tidak hanya berzakat di program kesehatan karena pendidikan 
juga penting ,dan Kepala sekolah harus membuat laporan dengan terperinci dan 
harus melaporkan setiap bulan di Rumah Zakat Semarang.  

 
Kata kunci: Analisis, Progam pendidikan, Rumah Zakat Semarang. 
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