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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam penghimpunan dana dari luar KJKS BMT Fastabiq Pati 

inilah yang perlu digali. KJKS BMT Fastabiq Pati telah melakukan 

beberapa program kerja untuk menggali dana dari para muzaki di luar 

KJKS BMT Fastabiq Pati dapat di bedakan menjadi tiga yaitu: 1) Program 

Penghimpunan dana zakat, 2) Program penghimpunan infaq, 3) Program 

penghimpunan shodaqoh. 

Sedangkan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh 

Baitul Maal Fastabiq Pati menggunakan 8 program kerja yaitu: Fastabiq 

institute, Kampung mandiri, Fastabiq peduli, Mobil layanan sosial gratis, 

Dakwah Islamiyah, Fastabiq sehat, Ambulance aisyiyah, Al Khoirot 

Sedangkan untuk strategi yang digunakan Baitul Maal Fastabiq 

Pati dapat dibedakan menjadi  bagian: 

� Peningkatan perekonomian secara langsung memberikan santunan.  

� Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan 

tertentu untuk modal kerja.  

� Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha. 
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� Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja. 

 

5.2 Saran-saran 

1. Baitul Maal Fastabiq Pati hendaknya meningkatkan pelayanan dan 

sosialisasi program-program yang dijalankan supaya dikenal oleh 

masyarakat. 

2. Baitul Maal Fastabiq Pati hendaknya memberikan pelatihan atau 

pembinaan dan pengawasan yang maksimal terutama untuk program yang 

bersifat produktif atau pendistribusian yang bersifat model usahan. Serta 

memantau usaha yang dimodali dari dana ZIS supaya nantinya dana 

tersebut tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan lagi untuk program 

pemberdayaan dana ZIS selanjutnya. 

3. Baitul Maal Fastabiq Pati hendaknya meningkatkan pengalokasian dana 

ZIS, terutama untuk program produktif dan semua program pendaya 

gunaan zakat, infaq dan shodaqoh pada umumnya. Karena jika ini dapat 

berjalan dengan baik maka dapat membantu peningkatan perekonomian 

ummat. 

 

5.3 Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, keagungan dan 

kebesaran hanya milik-Nya, tuhan penguasa alam dan seisinya yang tidak 

ada kesempurnaan selain Allah SWT. Dan dengan Rahmat, Taufik, 

Hidayah, dan Inayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
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skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT INFAQ 

DAN SHADAQAH DI KJKS BMT FASTABIQ PATI TERHADAP 

PENINGKATAN PEREKONOMI UMMAT”  

Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi 

besar Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi kita semua umatnya 

dan memberikan teladannya dan kasih sayangnya. 

Besar harapan penulis, semoga dengan penulisan skripsi yang 

sangat sederhana ini dapat membawa manfaat dalam memperluas 

cakrawala pengetahuan dan menjadikan kesadaran berzakat, infaq, dan 

shodakoh bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. 

Sebagai manusia biasa yang tak mungkin sempurna, penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. 

Tapi bagi penulis, tulisan ini merupakan tulisan yang sangat berharga. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohonbagi para 

pembaca untuk memberikan masukan berupa saran maupun kritik yang 

sifatnya membangun dan konstruktif upanya penyempurnaan skripsi ini. 

Besar harapan saya, tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

umat manusia pada umumnya, kemudian saran dan kritik yang konstruktif 

akan sangat berguna bagi tulisan ini 

 

 

 


