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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan analisis sebelumnya, penelitian tentang 

pendistribusian zakat kepada muallaf di masjid-masjid Kelurahan Simpang Baru, 

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendistribusian zakat yang dilaksanakan amil zakat kepada muallaf yang 

berdomisili jauh dari daerah/wilayah Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan 

Tampan, Kota Pekanbaru perlu dilakukan klarifikasi terhadap kondisi, identitas 

dan membuktikan kebenaran surat keterangan masuk Islam yang mereka bawa 

yaitu dengan meminta keterangan instansi dan masjid dimana mereka di 

Islamkan, serta keterangan orang-orang yang terkait terhadap masalah ini. 

Karena muallaf yang datang ke masjid-masjid di Kelurahan Simpang Baru 

tersebut, tidak diketahui kondisinya secara luas dalam masyarakat, karena 

mereka berasal dari luar daerah/wilayah pemungutan zakat.  

2. Analisis hukum Islam tentang pendistribusian zakat kepada muallaf di masjid-

masjid Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, bahwa 

pendistribusian tersebut tidak tepat sasaran, hal ini di sebabkan amil zakat di 

masjid-masjid Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, 

tidak mendahulukan pendistribusian kepada penerima zakat  yang berada di 

lingkungan terdekat dengan daerah/wilayah pemungutan zakat. Karena dalam 

Islam kaedah umum tentang pembagian zakat adalah membagikannya kepada 

mustahiq zakat yang ada diantara mereka (muzakki).  
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B. Saran 

1. Dari analisis tentang pendistribusian zakat kepada muallaf di masjid-masjid 

Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, dapat 

dipahami bahwa tidak semua orang yang mengulurkan tangannya meminta 

zakat berhak menerimanya. karena diantara manusia ada yang mengulurkan 

tangannya meminta-minta hanya untuk menumpuk harta bukan karena hal 

yang mendesak, maka sebelum mendistribusikan zakat hendaknya amil 

melakukan klarifikasi terhadap asnaf yang berhak menerima zakat dan orang-

orang yang tidak berhak menerimanya. Dengan demikian, amil tentu 

mengetahui tindakan apa seharusnya dilakukan terhadap sekelompok orang 

yang meminta bagian zakat dan mengaku sebagai mustahiq zakat. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada umat Islam, khususnya bagi 

badan pengelolaan zakat, seperti BAZIZ, LAZIS, BAZ, dan lainya agar 

mengetahui konsep muallaf secara benar serta mengatur lagi hukum yang tepat 

tentang muallaf agar badan distributor zakat tidak salah dalam memberikan 

zakat muallaf dan mustahiq lainnya. 

3. Dalam penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, masih 

terdapat bayak kekurangan dan mungkin ada kekeliruan dari seharusnya, 

penulis mohon diberi kritikan dan saran yang mendukung atau membangun 

penulisan ini, agar karya tulis ini bisa lebih baik lagi. Dengan lebih baiknya 

skripsi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. 

 


