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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah 

dipaparkan pada BAB sebelumnya tentang Penggunaan Dana 

Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Bantuan Modal Dhuafa di 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS 

Kabupaten Demak digunakan dalam bentuk konsumtif 

maupun produktif. Penggunaan konsumtif seperti program 

keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kepedulian. 

Penggunaan produktif disalurkan dalam bentuk hibah modal 

usaha yang dapat digunakan mustahik untuk 

mengembangkan usahanya untuk membantu memberdayakan 

perekonomiannya. 

2. Faktor pendukung penggunaan dana ZIS untuk modal usaha 

terdapat dua faktor antara lain; pertama, faktor internal yang 

meliputi sumber daya manusia yang cakap, solidaritas team 

work BAZNAS Kabupaten Demak serta sarana dan prasarana 

yang menunjang untuk melaksanakan program modal usaha. 

Kedua faktor eksternal yang meliputi kerjsama yang baik dari 

mustahik,  dukungan dari pemerintah desa 

kelurahan/kecamatan untuk membantu mempermudah 

penyaluran modal usaha serta membantu dalam melakukan 

monitoring agar berjalan sesuai rencana, dan bantuan dari 

masyarakat  umu dalam menyebarluaskan program yang 

dijalankan BAZNAS Kabupaten Demak sehingga penyaluran 

dapat tepat sasaran dan membantu meringankan 

perekonomian masyarakat. 

3. BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan modal 

usaha melalui beberapa tahapan agar penyaluran yang 

dilakukan tepat sasaran, tahapan yang dilakukan antara lain, 

pertama, merencanakan jumlah mustahik yang akan 

menerima bantuan modal usaha serta anggaran yang 

dikeluarkan. Kedua, BAZNAS Kabupaten Demak 

melaksanakan tugasnya untuk melakukan survei dan seleksi 

calon mustahik untuk menentukan kelayakan menerima 

modal usaha. Ketiga,  melakukan rapat untuk menentukan 
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daftar mustahik penerima bantuan dan nominal bantuan yang 

akan diterima masing-masing mustahik, kemudian 

menyalurkan bantuan modal kepada mustahik secara 

bersamaan dengan mengundang mustahik untuk hadir ke 

kantor BAZNAS Kabupaten Demak. Bantuan modal yang 

diberikan kepada mustahik merupakan hibah dan mustahik 

tidak perlu mengembalikan uang tersebut. Keempat, 

pengawasan, pengawasan dapat dilaksanakan secara 

langsung ke lokasi oleh tim IZN (Indeks Zakat Nasional) 

BAZNAS Kabupaten Demak dengan waktu yang 

menyesuaikan dan dapat dilakukan monitoring melalui 

perantara UPZ (Unit Pengumpul Zakat) atau pimpinan RTLH 

(Rumah Tidak Layak Huni) untuk memantau jalannya usaha 

mustahik penerima bantuan modal. Pengawasan  juga untuk 

mengetahui perkembangan mustahik dalam menjalankan 

usahanya, serta dana yang diterima tidak disalahgunakan. 

Fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Demak mulai dari perencaanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan  pengawasan program 

bantuan modal telah dilakukan sesuai alur dan berdasarkan 

POAC. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka perlu 

kiranya penulis ikut serta memberikan saran-saran yabg berkaitan 

dengan hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut: 

1. BAZNAS Kabupaten Demak hendaknya memberikan 

pelatihan wirausaha kepada mustahik agar modal usaha yang 

disalurkan dapat digunakan secara optimal, serta memberikan 

pendampingan dan pengawasan secara berkala agar usaha 

yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih 

dalam tentang pemberdayaan zakat dan strategi yang 

digunakan agar dapat membantu dalam pengelolaan dana 

zakat, infak dan sedekah yang tepat sasaran dan produktif.  

3. Pada kajian selanjutkan diharapkan bagi peneliti lain untuk 

mengkaji program BAZNAS Kabupaten Demak yang belum 

diteliti seperti program bantuan dana ZIS untuk difabel, 

program khitanan massal, dan bantuan kegiatan syiar Islam. 
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C. Penutup 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 

semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta 

hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan Allah SWT penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa 

rahmat serta salam sejahtera semoga tetap dilimpahkan kepada 

Nabi kita Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan 

pengikutnya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang 

dimiliki, sehingga skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh 

karena itu, diharapkan pada para pembaca untuk dapat 

memberikan kritik dan saran kepada penulis guna 

penyempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik 

dalam moral maupun materiil. Semoga amal baik yang dilakukan 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini 

mampu memberikan manfaat kepada penulis dan pembacanya. 

Semoga apa yang telah dikerjakan penulis dapat menjadi amalan 

yang diberkahi oleh ridho Allah SWT.  Amin ya Rabbal Alamin. 

 
 


