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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Analisis 

Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik melalui 

Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi di Badan Amil Zakat Nasional 

Kabuapaten Sukabumi, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses pendayagunaan zakat produktif program BUMI di Kabupaten 

Sukabumi pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur pendayagunaan 

zakat produktif, namun secara praktiknya masih banyak kekurangan yang 

disebabkan karena terbatasnya kemampuan pihak BAZNAS kabupaten 

Sukabumi dalam pengontrolan dan pihak pendamping dalam menjalankan 

tanggungjawab. Serta situasi yang berbeda antara konsep yang sudah 

direncanakan oleh pihak BAZNAS dengan keadaan yang sebenarnya terjadi 

di lapangan. 

2. Pemberian zakat produktif ini sudah mampu memberikan manfaat dalam 

keberhasilan usaha mustahik. Dapat dilihat dari terpenuhinya modal 

anggota setelah menerima zakat produktif yang digunakan sebagian besar 

anggota untuk menambah jumlah produksi, sehingga dapat menambah 

pendapatan. Selain manfaat dalam peningkatan pendapatan yang berupa 

materi, kegiatan yang dilakukan oleh program BUMI ini juga dapat 

menumbuhkan keuntungan non materi kepada internal perorangan dalam 
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bentuk meningkatkan keimanan dan eksternal seperti terciptanya suasana 

persaudaraan dan kepedulian sosial. 

3. Faktor pendukung dalam pendayagunaan zakat produktif adalah adanya 

dukungan dari tokoh ulama dan masyarakat sekitar kelompok binaan, niat 

kuat mustahik untuk menjadi muzakki dan adanya kerjasama yang baik 

antara BAZNAS kabupaten Sukabumi dan mustahik dalam menyampaikan 

laporan perkembangan usaha. Sedangkan untuk faktor penghambatnya 

yaitu, pendamping menggunakan manajemen Lillahhi Ta’ala dan 

kurangnya waktu pendamping, adanya keterbatasan alokasi dana yang 

diberikan untuk program pendayagunaan zakat produktif, dan kondisi 

mentalitas mustahik menjadi faktor penghambat utama. 

5.2 Saran 

Saran ini ditujukan penulis kepada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten 

Sukabumi, sebagai bentuk kepedulian dengan memberi masukan agar program 

pendayagunaan zakat produktif dapat lebih baik lagi kedepannya. Terutama dalam 

pendayagunaan zakat produktif program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi 

(BUMI). Beberapa saran dari penulis yaitu: 

1. Kedepannya BAZNAS Kabupaten Sukabumi harus memberikan gaji yang 

layak untuk pendamping supaya pendamping lebih bersemangat dan 

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat 

memaksimalkan dalam proses pendampingan dan pengontrolan usaha 

mustahik. 
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2. Pihak BAZNAS Kabupaten Sukabumi harus memberikan pelatihan- 

pelatihan seperti seminar wirausaha dan pelatihan softskill kepada mustahik 

agar mereka tidak salah menggunakan dana zakat produktif yang 

dipinjamkan. 

3. Menambah alokasi dana untuk program pemberdayaan ekonomi yang 

bersifat produktif, agar para mustahik kedepannya bisa menjadi muzakki. 

 


