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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah banyaknya pemaparan telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana produktif LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam

memberdayakan ekonomi dhuafa yaitu dengan cara: 1) Dana yang

diperoleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru seperti dana zakat, infak dan

sedekah. 2) Bentuk penyaluran dana zakat yaitu secara konsumtif dan

produktif. 3) Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dari tahun 2009

sejumlah Rp. 26.000.000, dan tahun 2010 sejumlah Rp. 97.900.000, tahun

2011 sejumlah Rp. 43.000.000 serta tahun 2012 sejumlah Rp. 9.150.000

2. Efektifitas dana produktif LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam

memberdayakan ekonomi dhuafa  belum dapat dikatakan efektif, karena

masih ada kaum dhuafa ini yang tidak mengelami perubahan terhadap

kehidupannya setelah memperoleh bantuan modal usaha dari LAZ

Swadaya Ummah Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh usahanya

mengalami penurunan (tidak lancar), dan ada juga kaum dhuafa ini tidak

mempergunakan bantuan modal usaha untuk kegiatan produktif (nilai

tambah).

3. Analisa ekonomi Islam terhadap efektifitas dana produktif LAZ Swadaya

Ummah Pekanbaru baik dari segi penghimpunan dana zakat dari muzakki,

penggunaan dananya, modal yang dipinjamkan,  telah sesuai dengan

ekonomi Islam. dan dalam proses penyaluran dana zakat produktif pada
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LAZ Swadaya Ummah ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam surat at-Taubah Ayat 60. Disurat tersebut telah

dijelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu

dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Selain meningkatkan visi dan misinya, LAZ Swadaya Ummah juga harus

meningkatkan usaha produktif pada mustahiq nya misalnya pada usaha

pertanian, peternakan.

2. Zakat merupakan sumber pemasukan dana yang potensial untuk menjadi

alternatif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, melalui

pemberdayaan ekonomi produktif ini diharapkan nantinya akan lahir

muzakki-muzakki baru. Para mustahik didorong untuk menggunakan dana

zakat untuk kegiatan produktif dengan mengembangkan potensi usaha

yang dimilikinya agar terus berkembang.


