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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang pelaksanaan 

program dan manfaat pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan 

usaha mikro BAZNAS kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program BAZNAS Kota Semarang dalam 

pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro 

diwujudkan dalam Bina Mitra Mandiri. Program ini berupa modal 

usaha yang disosialisasikan melalui masjid dan majelis taklim. Teknis 

pelaksanaannya adalah mustahik yang memiliki usaha mengajukan 

proposal yang kemudian akan dinilai oleh BAZNAS. Jika dipandang  

layak, mereka diundang oleh BAZNAS untuk mendapatkan dana 

tersebut. Akad pinjaman ini adalah qardhul hasan tanpa bunga dan 

agunan. Sedangkan cara pembayarannya dilakukan dengan sistem 

angsuran sebesar 10% perbulan dari jumlah pinjaman.  

2. Secara umum program ini sangat bermanfaat dalam pengembangan 

usaha mikro mustahik. Hal itu dapat terlihat dari peningkatan 

pendapat mereka antara sebelum dan sesudah menerima dana 

pinjaman tersebut. Di sisi lain, masyatakat lebih tertarik dengan 

program ini daripada pinjaman bank konvensional, karena berbasis 

Islam, tanpa bunga dan agunan serta bersifat kekeluargaan dan 

kepercayaan.  

72 



73 

 

B. SARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. BAZNAS Kota Semarang hendaknya mengadakan pelatihan atau 

pembinaan sebulan sekali kepada penerima manfaat zakat 

produktif, agar mustahik menjadi lebih baik lagi dalam 

berwirausaha. 

2. BAZNAS Kota Semarang hendaknya mengadakan program 

monitoring kepada mustahik yang menerima bantuan zakat 

produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-

kendala dalam usahanya. 

3. BAZNAS Kota Semarang diharapkan lebih meningkatkan program 

penyuluhan, pengarahan motivasi kepada mustahik dalam dunia 

usaha sehingga mustahik lebih terpacu dalam berwirausaha. 

C. PENUTUP 

Puji syukur Alhadulillah kehadirat Allah SWT peneliti ucapakan, 

karena rahmat  dan hidayah-Nya serta ketenangan jiwa dan kesabaran. 

Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul 

Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pengembangan Usaha Mikro dengan 

sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki.  

 Tidak lupa pula peneliti sampaikan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang telah membantu dlam proses penyusunan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini bermanfaat untuk penulis maupun pembaca yang budiman. 


