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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa 

pendistribusian dana ZIS pada LAZ Zakat Sukses disalurkan melalui 5 pilar 

program yang ada diantaranya program pendidikan, kesehatan linkungan, 

pemberdayaan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Indikator efektivitas 

pendistribusian dana ZIS diukur menggunakan maqasid syariah dimana tujuan dari 

maqasid syariah ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat dan didukung dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial. Kelima program tersebut telah memenuhi 5 aspek pada maqasid syariah 

diantaranya perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, 

perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Pendistribusian dana ZIS pada 

LAZ Zakat Sukses juga telah meningkatkan penghasilan mustahik. Selain 

meningkatkan penghasilan, LAZ Zakat Sukses juga memberikan bantuan berupa 

modal usaha agar mustahik tetap berpenghasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pendistribusian dana ZIS pada LAZ Zakat Sukses telah efektif dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

VI.2 Keterbatasan 

Dalam proses penelitian ini penulis mendapati beberapa keterbatasan 

diantaranya: 

1. Keterbatasan literatur mengenai kesejahteraan di Kota Depok yang 

menyebabkan kurangnya data mengenai kesejahteraan. 

2. Keterbatasan waktu dikarenakan penulis memiliki kendala pribadi 

sehingga penulis sempat berhenti menulis untuk beberapa minggu. 

3. Keterbatasan narasumber khususnya pihak mustahik dikarenakan pihak 

LAZ Zakat Sukses pada saat penulis melakukan observasi sedang tidak 

ada jadwal penyaluran dan juga pihak LAZ Zakat Sukses mengalami 
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kesulitan dalam memilih mustahik yang dapat diwawancarai oleh 

penulis. 

4. Keterbatasan referensi terdahulu baik dari dalam kampus maupun luar 

kampus. 

VI.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran yang dapat peneliti berikan 

terkait pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pada LAZ Zakat Sukses Depok diantaranya: 

1. Peneliti berharap LAZ Zakat Sukses Depok menjadikan masalah 

kesejahteraan ini menjadi prioritas masalah yang harus ditangani sebab 

jika dilihat dari jumlah penerimaan dan penyaluran dana ZIS cukup 

besar. Sehingga permasalahan kesejahteraan ini tidak hanya ditangani 

oleh pemerintah saja. 

2. Peneliti berharap untuk mempercepat rencana penambahan sumber daya 

manusia di LAZ Zakat Sukses dikarenakan kendala penyaluran sendiri 

ialah kurangnya sumber daya manusia sehingga kegiatan penyaluran 

terhambat. Selain itu dengan ditambahnya sumber daya manusia dapat 

membuat kegiatan penyaluran berjalan efektif dan efisien.

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/

	BAB VI
	VI.1 Kesimpulan
	VI.2 Keterbatasan
	VI.3 Saran


