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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkn hasil penelitian dn penjelasan serta analisa yang peneliti lakukan 

dapat disimpulkan implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif di 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut: 

1. Keberhasilan implementasi kebijakan pengeloaan zakat produktif di 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokans  Hulu dilihat dari peraturan 

daerah nomor 07 tahun 2012 tentang pengelolaan zakat yaitu 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Implementasi 

kebijakan pengelolaan zakat di Kecamatan Rambah Hilir masih kurang 

optimal karna masih terdapat kendala-kendala dilapangan seperti kondisi 

usaha yang belum dapat di kendali kan oleh pihak unit pengumpulan zakat 

Kecamatan Rambah Hilir karna  belum ada sistem pengawasan yang di 

bentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. 

Kemudian tidak adanya sanksi yang tegas dari unit pengumpulan zakat 

Kecamtan Rambah Hilir kepada para penerima bantuan zakat produktif  

jadi kegiatan pengelolaan zakat produktif tidak berjalan dengan baik. 

Selanjutnya tidak ada pemantauan tentang pengelolaan zakat produktif di 

kecamatan Rambah Hilir juga menjadi kendala karna para penerima zakat 

produktif  setelah di beri modal usaha, mereka tidak di beri bimbingan atau 

peletihan kewirausahaan untuk mengetahui bagaimana sistem 

mengembagkan usaha  agar bisa berkembang. Jika pelaksanaa pengelolaan 
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zakat bisa berjalan dengan baik maka banyak manfaat yang akan di 

timbulkan yakni upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan zakat produktif di 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yakni 

2. Tidak adanya sistem pengawasa merupakan salah satu pemicu tidak 

tercapainya tujuan pengelolaan zakat produktif. Kemudian 

ketidakmampuan para penerima zakat untuk mengelola modal yang di 

sediakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

implementasi pengelolaan zakat hal ini di sebabkan kurangnya pelatihan 

kewirausahaan terhadap masyarakat yang menerima bantuan zakat 

produktif. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dana karena dana 

merupakan sumber yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan-

kegiatan dalam suatu kebijakan. 

6.2 Saran 

Dari hasil  penelitian, peneliti memberikan saran yang sekiranya di anggap 

perlu untuk dapat di pertimbangkan sebagai bahan masukan mengenai 

implementasi kebijakan pengelolaan zakat ptoduktif di Kecamtan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu yaitu Unit Pengumpulan Zakat kecamtan Rambah Hilir 

sebagai pelaksna kebijkan perlu memperhatikan lagi masyarakat yang mendapat 

bantuan zakat produktif agar pelaksanaannya lebih terlaksana dengan baik. 

Sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan yaitu untuk mensejahterakan 

masyarakat. 
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Selanjutnya, Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di 

Kecamatan Rambah Hilir tersebut sebaiknya unit pengumpulan zakat kecamatan 

membuat pelatihan kewirausahaan untuk para penerima zakat produktif agar 

mereka mendapat pengetahuan tentang bagaimana mengelola dana zakat yang di 

berikan sehingga mendatangkan manfaat.    

 

 


