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A. Kesimpulan
Setelah

penulis

memaparkan

serta

menganalisis

data

dalam

pembahasan ini, maka langkah selanjutnya adalah memberikan kesimpulan
pada kajian ini. Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi yang berjudul
Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Mustahik melalui Program Zakat Produktif di kota Pekanbaru
ini adalah sebagai berikut:
1. Kolektor
Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang di kelola oleh
pemerintah. Tugas Badan Amil Zakat (BAZ) adalah mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah
sesuai dengan ketentuan Islam.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru
membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dengan tujuan untuk
membantu mengumpulkan zakat.
2. Distributor
pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran karena
sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) zakat No.38 tahun 1999
bahwa

pendistribusian/pendayagunaan

hasil

pengumpulan

zakat

berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk
usaha yang produktif.
3. Motivator
Adapun tujuan pemberian dana zakat produktif ialah untuk
meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menjadikan mustahik mandiri
dalam memenuhi kebutuhannya, dengan harapan mampu mengubah
mustahik menjadi muzakki. BAZNAS kota Pekanbaru menyalurkan dana
zakat produktif secara individu dan kelompok.

71

72

4. Evaluator
Semua pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru lebih berperan dalam
mengevaluasi, guna mengukur ketidak berhasilan suatu program sejauh
mana pengurus menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan
sehingga mencapai tujuan, agar dapat melakukan tindakan koreksi untuk
melakukan perbaikan kedepannya.
B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengamatan mengenai Peran baznas dalam
meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program zakat produktif di kota
pekanbaru, peneliti hendak memberikan saran-saran yang membangun. Baik
itu kepada lembaga pengelola zakat dlam hal ini BAZNAS kota Pekanbaru
dan kepada mustahik yang menerima zakat dari BAZNAS kota Pekanbaru.
Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:
1. Bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru:
a. Melakukan kerjasama dengan instansi, perusahaan, sekolah yang
berhubungan dengan pemberdayaan mustahik.
b. Diharapkan kedepannya pihak BAZNAS kota Pekanbaru melakukan
pengawasan dan pendampingan secara kontiniu yang bertujuan untuk
merubah posisi mustahik menjadi muzakki.
c. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi melalui program zakat
produktif.
2. Bagi musthik dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) kota Pekanbaru:
a. Pemberian bantuan modal usaha yang diberikan kepda mustahik dapat
mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan
kerja baru agar dapat membantu pemerintah menuntaskan kemiskinan
khususnya masyarakat kota Pekanbaru.
b. Lebih kreatif dalam mengembangkan usaha, sehingga usaha yang
dijalankan dapat terus berkembang.
c. Meningkatkan dan memperbaiki manajemen keuangan yang lebih baik
lagi.

