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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik 

beberapa kesimpulan tentang efektifitas manajemen zakat, infaq dan 

shadaqah di BMT BINTORO MADANI Demak. Kesimpulan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. BMT BINTORO MADANI Demak menggunakan manajemen zakat, 

infaq dan shadaqah yang  terdiri dari planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan atau pengarahan) dan 

controlling (pengawasan). Dalam pelaksanaan programnya sudah berjalan 

cukup baik walaupun terdapat kendala-kendala yang dihadapinya, 

diantaranya tidak adanya peningkatan jumlah muzakki, karena masih 

kurangnya kepercayaan masayrakat untuk menitipkan zakatnya di BMT 

BINTORO MADANI Demak, tidak ada  peningkatan juga jumlah 

mustahiq dalam mengelola zakat produtif. Selain itu juga tidak semua 

rancangan atau rencana yang telah dibuat berjalan sesuai yang telah 

ditentukan dan tidak semua tujuan yang diinginkan tercapai. 

2. Manajemen yang dilakukan oleh BMT BINTORO MADANI Demak 

dalam manajemen zakat, infaq dan shdaqah  sepenuhnya belum berjalan 

secara maksimal dikarenakan masih terdapat rencana atau rancangan 

dalam perencanaan yang belum mencapai sesuai tujuan yang diinginkan 
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atau yang telah ditentukan. Sehingga tingkat efektifitas dalam manajemen 

zakat, infaq dan shadaqah selama ini belum efektif. 

 

B.  SARAN-SARAN 

Berdasar atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan 

segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang 

dapat penulis berikan adalah : 

1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang 

telah direncanakan jadi penyusunan manajemen selanjutnya bisa lebih 

diteliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya dan bisa 

menjadi acuan berikutnya. 

2. Kepada pengurus zakat, infaq dan shadaqah di BMT BINTORO 

MADANI Demak hendaknya kegiatan mensosialisasikan kesadaran 

untuk berzakat terhadap masyarakat harus diupayakan terus agar 

pemahan tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutaman, kegunaan, hikmah 

dan hukum tentang zakat dapat di pahami oleh masyarakat secara 

mendalam sehingga di harapkan dapat menumbuh suburkan minat dan 

kesadaran berzakat bagi para muzakki terhadap lembaga amil zakat di 

manapun berada, terutama di BMT BINTORO MADANI Demak. 

3.  Untuk meningkatkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, 

infak dan shadaqah, alangkah baiknya terus melakukan kerjasama ke 

BAZDA Kota Demak walaupun beberapakali ditolak. 
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C. PENUTUP 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah 

SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan 

saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah  SWT 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 


