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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang sudah dipaparkan 

pada BAB sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran 
yang berhubungan dengan “ Analisis Transparansi Dana Infaq 
untuk Program Pendidikan Anak Yatim dan Dhuafa (Studi Kasus di 
Baitul Maal Hidayatullah Kudus).” Sebagai berikut: 
1. Baitul Maal Hidayatullah Kudus melakukan pengelolaan dana 

dengan menggunakan sistem sistem terpusat, yaitu dana yang 
dikelola bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah yang 
telah terkumpul kemudian dikirim ke pusat dan semua 
programnya didanai pusat dari hasil dana yang telah terkumpul 
setiap kantor perwakilan, proses pengelolaan dana yang akan 
dilakukan antara lain, Pertama, perencanaan pengumpulan dana 
dengan cara menetukan target wilayah, memprospek ulang calon 
donatur, promosi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah 
dana ZIS terkumpul kemudian dana tersebut dikirim ke kantor 
Pusat BMH dan semua program akan didanai pusat dari hasil 
dana yang terkumpul setiap kantor perwakilan. Namun BMH 
kurang memanfaatkan media onlne secara optimal. Kedua, 
pengorganisasian yang dilakukan BMH Kudus dengan 
melakukan pendataan calon penerima beasiswa, survey data 
calon penerima beasiswa yang telah diajukan, pelaporan data 
jumlah penerima beasiswa ke pusat. Namun kelemahan yang 
dimiliki BMH Kudus semua kegiatan yang akan 
diselenggarakan harus meminta persetujuan pusat. Ketiga, 
pelaksanaan pendistribusian untuk program beasiswa pendidikan 
difokuskan untuk anak yatim dan dhuafa. Dalam hal 
pendistribusian yang dilakukan BMH Kudus memberikan 
bantuan berupa uang tunai untuk pembayaran sekolah. Dana 
tersebut berasal dari pusat dari hasil dana yang terkumpul setiap 
perwakilan. Untuk penyaluranya diberikan secara langsung 
kepada orang tua mustahiq dengan syarat membawa kartu SPP. 
Dana yang diberikan sangat bervariasi sesuai dengan jenjang 
pendidikan yang ditempuh. Tujuan dari pemberian beasiswa 
pendidikan adalah untuk memberdayakan anak yatim dan 
dhuafa dalam segi pendidikan. Setelah melakukan pelaksanaan 
pendistribusian kemudian membuat laporan ke pusat. Akan 
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tetapi dalam hal ini terdapat kekurangan dalam pelaksnaan 
pendistribusian adalah pemberian beasiswa pendidikan kurang 
merata karena mayoritas yang mendapatkan beasiswa bertempat 
tinggal disekitar Pondok Pesantren dan sekolah. Keempat, 
pengawasan yang dilakukan BMH Kudus dengan menggunakan 
monitoring melalui nilai akademik untuk mengetahui sejauh 
mana perkembangan anak asuk BMH Kudus. Kemudian BMH 
Kudus akan melakukan evaluasi selama 3 tahun melalui nilai 
akademik apakah ia layak tidaknya mendapatkanya lagi. 
Pengawasan yang dilakukan BMH Kudus masih kurang 
maksimal seperti pembinaan kepada peneria beasiswa yang nilai 
akademiknya mengalami penurunan  

2. Tanggapan masyarakat tentang transparansi dana infaq untuk 
program pendidikan anak yatim dan dhuafa sangat setuju. 
Keterbukaan informasi pengelolaan dana dapat membuat 
masyarakat terutama donatur mengetahui bagaimana 
pengelolaan yang dilakukan BMH Kudus. Informasi yang 
diberikan kepada masyarakat sangat mudah dipahami dan 
mudah diakses karena Baitul Maal Hidayatullah Kudus selalu 
melaporkan laporan kegiatan serta laporan keuangan baik itu 
secara online maupun offline kepada donatur.  Dengan adanya 
transparansi dapat menarik perhatian calon donatur baru 
sehingga mau membayarkan dana zakat, infaq dan seekah 
kepada lembaga tersebut. 

 
B. Saran  

Berdasarkan pada proses dan hasil penelitian yang 
didapatkan, maka selanjutnya akan menyampaikan beberapa saran 
yang sekiranya dapat memberi manfaat kepada pihak terkait atas 
hasil penelitian ini. 
1. Baitul Maal Hidayatullah Kudus hendaknya aktif dalam 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat 
menarik perhatian calon donatur. 

2. Baitul Maal Hidayatullah Kudus hendaknya sering melibatkan 
masyarakat pada saat penyaluran dana sehingga masyarakat 
dapat mengetahui pengelolaan dan dapat meningkatkan 
kepercayaan terhadap lembaga 

3. Baitul Maal Hidayatullah hendaknya mempublikasikan laporan 
keuangan secara berkala setiap 1 bulan sekali setiap kantor 
perwakilan. 
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4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih 
dalam mengenai transparansi pengelolaan dana Baitul Maal 
Hidayatullah Kudus 
 

C. Penutup 
Alhamdulilaah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta 

alam yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya 
sehingga dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha 
Agung saya sebagai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik dan lancar. Tak lupa rahmat serta salam sejahtera 
semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. 

Penulis sangat menyadari betul bahwa dalam penulisan 
skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang 
dimiliki. Saya sebagai penulis banyak kekurangan dan kekhilafan, 
sehingga skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, 
dengan segala kerendahan hati memohon kepada para pembaca 
untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada 
penulis untuk upaya penyempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis akan mengucapkan banyak-banyak 
terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara 
moral maupun materiil untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga 
amal baik yeng telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah 
SWT. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan 
manfaat kepada penulis dan pembacanya. Semoga apa yang sudah 
dikerjakan penulis dapat menjadi amalan yang diberkahi dan ikhlas 
karena ridho Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin  


