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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. BAZNAS Kabupaten Kampar sudah menerapkan penyusunan 

laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan 

zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.109. 

2. Tujuan peranan pendistribusian dana zakat produktif yaitu 

menjadikan  mustahik  mandiri dalam memenuhi kebutuhannya serta 

diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Distribusi 

dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar 

dengan dana zakat produktif tradisional dan juga usaha kelompok. 

Dalam hal pendampingan dan pengawasn, baznas kabupaten kampar 

sudah hampir melakukannya dengan optimal. Pendampingan dan 

pengawasan terbatas pada usaha kelompok, sedangkan usaha 

individu sudah dilakukan. pendistribusian dana zakat secara 

perorangan sudah cukup membantu mustahik menjadi lebih baik. 

Sedangkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan 

BAZNAS Kabupaten Kampar secara kelompok pada usaha secra 

keseluruhan belum meningkatkan perekonomian mustahik. 

Walaupun sudah cukup membantu perekonomian usaha mustahik 
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secara perorangan, tapi hal ini belum membantu merubah mustahik 

menjadi muzakki.  

3. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Kampar Melalui 

program KAMPAR MAKMUR, BAZNAS Kabupaten Kampar telah 

memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Adapun hasil dari 

pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima dana bantuan 

zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik 

pendapatan secara materi maupun kerohanian. Hal tersebut 

dikarenakan pendayagunaan dana zakat produktif oleh BAZNAS 

Kabupaten Kampar tidak hanya berupa penyaluran dana saja, 

melainkan juga diberi pengarahan, pelatihan, serta bimbingan untuk 

mengelola dana zakat tersebut agar tidak habis dipergunakan untuk 

konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa 

ada manajemen yang baik. Oleh karena itu, untuk tiap kelompok 

akan diberi satu pendamping yang bertugas sebagai pemberi 

motivasi, bimbingan, dan menjadi konsultan untuk usaha yang 

dijalani oleh msustahik. 

6.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai peranan distribusi dana 

zakat produktif dalam upaya memperdayakan ekonomi mustahik, 

berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut : 
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1. Bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar 

: 

a. Memperbaiki managemen kerja yang sudah ada 

b. Untuk melihat perkembangan mustahik, BAZNAS Kabupaten 

Kampar haruslah memanfaatkan perannya dalam hal 

pendampingan dan pengawasan kepada mustahik secara kontinyu. 

c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan 

dengan pemberdayaan mustahik. 

d. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian 

dan peternakan. 

2. Bagi Mustahik Dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kampar : 

a. Dana zakat yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kampar 

sebaiknya digunakan untuk keperluan modal usaha. 

b. Kreatif dalam menjalankan usaha, sehingga usaha yang dijalankan 

dapat terus berkembang. 

c. Melakukan dan meningkatkan management keuangan yang lebih 

baik lagi. 

 


