
 

 

57 
 

Azizah Khoirotun Nisa, 2022 

EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI 

MUSTAHIQ (Studi Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Depok) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB VI   

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dengan objek BAZNAS Kota Depok didapatkan 

kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Depok dalam menyalurkan modal usaha bekerja 

sama dengan Mitra selama 1 Tahun masa kerjasama. Mitra bertanggungjawab 

dalam mencari penerima manfaat, melakukan pendampingan, dan pelatihan kepada 

penerima manfaat. Mitra juga bertugas melakukan pengawasan kepada usaha milik 

penerima manfaat. Sedangkan BAZNAS Kota Depok berkewajiban untuk 

melakukan penyaluran serta melakukan pengawasan kepada penerima manfaat.  

Penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha yang dilakukan BAZNAS 

Kota Depok sudah berjalan cukup efektif karena sudah memenuhi empat indikator 

efektivitas Ketepatsasaran Program, Tujuan program, sosialisasi program, dan 

pemantauan program.  Ketepatsasaran Program dapat dibuktikan dari tidak adanya 

penyaluran dana untuk selain ashnaf zakat. Tujuan program dapat dibuktikan dari 

jumlah mustahiq yang sudah naik level dari yang tadi nya mustahiq menjadi 

muktafi bahkan menjadi muzzaki. sosialisasi program di tandai dengan 

penyebarluasan informasi terkait program ini pada masyarakat kota depok. Dan 

pemantauan program ditandai dengan pelaksanaan pendampingan serta pelatihan 

dan pemberian laporan rutin kondisi penerima manfaat setiap satu bulan sekali.  

6.2 Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian disebabkan karena beberapa kendala antara lain;  

1. Dalam penelitian ini tidak mencantumkan secara pasti data pendapatan setiap 

bulan nya pada mustahiq sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha.  

2. Mustahiq yang dijadikan informan wawancara masih dalam satu kecamatan, 

akan lebih baik jika beda kecamatan sehingga mewakili mustahiq di kota depok  

3. Penelitian ini hanya membahas program yang ada di dalam pilar depok sejahtera 

yaitu bantuan modal usaha tidak membahas keseluruhan program depok 

sejahtera.
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6.3 Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat 

beberapa saran peneliti mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif sebagai 

modal usaha:  

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas efektivitas zakat produktif dapat 

melakukan kajian lebih mendalam pada efektivitas zakat produktif terhadap 

pengentasan kemiskinan.  

2. Bagi BAZNAS Kota Depok agar dapat mempertahankan efektivitas ini dan 

sebaiknya dalam melakukan kaji dampak zakat bukan hanya dilakukan 1 kali 

dalam setahun tapi bisa dilakukan setiap semester. 

3. Bagi regulator.diharapkan dapat turut serta melakukan sosialisasi terkait 

program ini agar penghimpunan zakat bisa makin meningkat yang 

mengakibatkan penyaluran nya juga meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


