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BAB V 
PENUTUP 

 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam 
BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang 
berhubungan dengan “Analisis pengelolaan zakat produktif dalam 
meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS 
Kabupaten Grobogan”, yaitu sebagai berikut : 
1. Pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten 
Grobogan pertama, perencanaan yaitu BAZNAS telah 
menyusun renstra dan RKRT untuk acuan kerja selama 5 tahun. 
Kedua, pengorganisasiaan dalam pengelompokan dan 
pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan 
sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah 
dirumuskan sudah terlihat baik dilihat dengan aspek legalitas. 
Ketiga, pergerakan Zakat produktif di BAZNAS Grobogan 
adalah memberikan modal usaha kepada para 
bakulan/pedagang kecil. Keempat, pengawasan dari UPZ dan 
ketua kelompok modal usaha. Pemberdayaan ekonomi Umat, 
yaitu:  permodalan, pelatihan, motivasi, perubahan hidup 
mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari 
BAZNAS Kabupaten Grobogan, Bpak maryoto, Ibu Sutinah, 
Ibu Isnaini, Ibu Kartini, Ibu Kusmi.  

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif  
pertama,   Faktor Internal adalah : Stafnya sangat minim sekali, 
Sulit untuk melakukan koordinasi terkait laporan 
perkembangan kelompok modal usaha. Kedua, Faktor 
Eksternal : Kurangnya kepedulian sebagian besar masyarakat 
terhadap informasi tentang zakat, Keenganan perusahaan dan 
karyawan untuk menyalurkan zakatnya, Masih banyak muzaki 
menyalurkan zakatnya secara langsung. Sedangkan faktor 
pendukung pengalokasian zakat produktif pertama, Niat 
lillahita’ala para pengrus BAZNAS Kabupaten Grobogan. 
Kedua, terbentuknya UPZ yang membantu pengumpulan dan 
membuat pengalokasian zakat produktif ini semakin mudah dan 
efektif.  Ketiga, dukungan dari Bupati untuk mengajak 
berzakat.  
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B. Saran 
Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang diperoleh, 

maka selanjutnay peneliti menyampaikan beberapa saran yang 
kiranya dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait 
atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagi masyarakat Grobogan khususnya, harus disadarkan 

kewajiban dalam melaksanakan atau membayar zakat, untuk 
membersihkan hartanya. 

2. Memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan penerapan 
progam kepada mustahik. Agar mustahik merasa bahwa 
mereka sebagai fakir miskin memang keberadaanya diakui dan 
dilindungi oleh Negara dan agama. 

3. Progam dan layanan infaq shodaqoh agar lebih berfariasi dan 
memberikan kesan dan pesan yang mendalam, baik bagi 
muzakki yang mendonasikan dananya ke BAZNAS maupun 
mustahiq yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten 
Grobogan. 

4. Memberikan pelaporan secara berkala kepada publik agar 
kepercayaan publik meningkat kepad BAZNAS Kabupaten 
Grobogan sebagai lembaga nasional yang memiliki 
tanggungjawab dan wewenang dalam mengelola dana zakat, 
infaq, dan shodaqoh. Supaya setiap individu yang belum 
melakukan donasinya ke BAZNAS tertarik untuk 
mendonasikan ke BAZNAS Kabupaten Grobogan. 
 

C. Penutup 
Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta sekalian 

alam. Dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha 
Agung yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-
Nya sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. Tak lupa rahmat serta salam sejahtra 
semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammaad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. 

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan karya 
ilmiah ini banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. 
Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan penulis 
atas kekurangan sempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
segala kerendahan hati memohon kepada pembaca untuk 



 90

memberikan kritik yang membangun, dan saran-saran dalam 
penyempurnaan skripsi ini. 

 
 
 


