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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

BAZNAS kota Pekanbaru selaku lembaga yang resmi di bawah naungan 

pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nilai potensi zakat kota 

Pekanbaru yang berkisar 20 Miliar pertahunnya, tetapi dalam perjalannya 

BAZNAS kota Pekanbaru belum mampu mengoptimalkan besarnnya nilai 

potensi tersebut, tidak tercapai nya nilai potensi tersebut terdapat faktor-faktor 

pendukungnya, diantaranya kesadaran masayrakat Pekanbaru sendiri akan 

membayar zakat, kurangnya tindakan pemerintah dalam hal teknis, kurangnya 

pembinaan lembaga terkait penghimpunan zakat, serta kurangnya Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) dan faktor-faktor pendukung lain sehingga membuat 

nilai potensi zakat tersebut tidak tercapai. 

BAZNAS kota Pekanbaru mengelola zakat dan mendistribusikan dana 

zakat produktifnya melalui program “Pekanbaru Makmur”. Yang mana program 

ini berupa bantuan modal usaha yang ditujukan langsung kepada mustahik. 

Adapun sistem pemberian bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS 

kota Pekanbaru menggunakan sisitem Hibah, yang artinya sistem ini, diberikan 

kepada mustahik tanpa ada syarat apapun. Ada 5 tahapan yang harus dilalui. 

Pertama, mustahik mengisi permohonan dan persyaratan. Kedua, Admin 

melakukan verifikasi data mustahik. Ketiga, BAZNAS kota Pekanbaru 

melakukan survey. Keempat, Dilakukan rapat pleno dan penentuan Mustahik. 

Kelima, pendistribusian dana zakat kepada mustahik. 
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Selanjutya adapun tujuan dari pemberian bantuan berupa bantuan modal 

usaha ialah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik itu sendiri, serta dengan 

diberikannya bantuan berupa modal usaha diharapkan mampu merubah posisi 

mustahik menjadi seorang muzzaki. BAZNAS kota Pekanbaru menyalurkan dana 

zakat produktif ke individu dan kelompok, dalam hal ini peneliti hanya meneliti 

zakat yang disalurkan ke individu, penyaluran zakat produktif secara individu 

secara umum sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi salah satu 

tolak ukur keberhasilan BAZNAS kota Pekanbaru selaku pengelola zakat 

produktif ialah kemampuan mustahik menjadi muzzaki lah yang dikatakan sudah 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. Adapun tidak keberhasilan BAZNAS kota 

Pekanbaru dalam segi tolak keberhasilan dikarenakan tidak ada nya 

pendampingan serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kota 

Pekanbaru kepada mustahik perorangan, sehingga bantuan modal usaha yang 

diberikan tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kegiatan usaha, melainkan untuk 

memenuhi keperluan konsumtif nya. Adapun dari segi peningkatan pendapatan 

mustahik setelah diberi bantuan oleh BAZNAS kota Pekanbaru terbukti sudah 

cukup meningkat. 

6.2 Saran 

           Setelah peneliti selesai melakukan pengamatan mengenai optimalisasi 

pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada BAZNAS 

kota Pekanbaru, peneliti hendak memberikan saran-saran yang membangun baik 

itu kepada lembaga pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS kota Pekanbaru dan 

kepda mustahik yang menerima zakat dari BAZNAS kota Pekanbaru. Adapun 
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saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut: Bagi Pihak Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru : 

1) Memperbaiki kinerja, baik itu manajemen nya sehingga nantinya 

nilai potensi zakat di kota Pekanbaru yang berkisar 20 Miliar 

pertahunnya dapat tercapai. 

2) Salah satu tidak tercapai tolak ukur keberhasilan BAZNAS kota 

Pekanbaru ialah tidak berubahnya posisi mustahik menjadi 

muzzaki, karena pihak BAZNAS kota Pekanbaru tidak 

menjalankan fungsi pengawasan serta pendampingan. Dalam hal 

ini diharapkan kedepannya pihak BAZNAS kota Pekanbaru 

melakukan pengawasan serta pendampingan secara berkala yang 

tujuannya untuk merubah posisi mustahik menjadi muzzaki. 

3) Melakukan kerjasama dengan instansi, perusahaan, sekolah dan 

lain-lain, guna untuk mengoptimalkan besarnya nilai potensi zakat 

di kota Pekanbaru . 

1. Bagi Mustahik Dana zakat Produktif BAZNAS kota Pekanbaru : 

1) Pemberian bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik 

hendaknya digunakan sepenuhnya untuk kegiatan usaha. 

2) Lebih kreatif dalam mengembangkan usaha. 

3) Menabung untuk keperluan tak terduga, ada baiknya untuk 

memperbesar usahanya. 

4) Memperbaki manajemen keuangan yang lebih bijak, yaitu 

memisahkan kebutuhan konsumtif dan pendapatan hasil usaha. 
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6.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti tentunya memeiliki keterbatasan 

penelitian. Yang diharapkan dari dapat disempurnakannya lagi oleh peneliti 

selanjutnya. Dalam Skripsi ini, peneliti hanya mengakaji serta membahas 

optimalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, 

yanng dalam hal ini peneliti hanya meneliti program “Pekanbaru Makmur” atau 

bantuan berupa modal usaha saja, peneliti mengharpakan adda tindak lanjut 

peneliti berikutnya untuk meneliti program-program zakat BAZNAS kota 

Pekanbaru yang lain, serta aspek-aspek lain yang berkenaan dengan BAZNAS 

kota  Pekanbaru. 

 


