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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan melihat hasil dari analisis tentang strategi pendistribusian 

zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara yang 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara 

dapat diketahui bahwasanya: 

1. Belum ada strategi khusus yang diterapkan BAZNAS Kabupaten 

Jepara dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota tersebut. 

Pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten 

Jepara ada dua pola, yakni aktif dan pasif. Pendistribusian secara aktif 

yaitu pendistribusian yang diberikan secara konsumtif dan rutin 

dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan pendistribusian secara pasif 

yakni pendistribusian yang dilakukan atas adanya pengajuan 

permohonan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kepada BAZNAS 

Kabupaten jepara untuk diberikan kepada mustahik. 

2. Pendistribusian zakat secara konsumtif yang dilakukan BAZNAS 

Kabupaten Jepara belum dapat memberdayakan mustahik untuk 

mampu mandiri, hal ini dikarenakan zakat yang diberikan masih 

terbatas dan belum ada upaya pendampingan dari BAZNAS 

Kabupaten Jepara. Sehingga strategi pendistribusian yang diterapkan 

BAZNAS Kabupaten Jepara belumlah efektif dalam mengentaskan 

kemiskinan ataupun mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten 

Jepara. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian 

ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut : 
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1. Kepada BAZNAS Kabupaten Jepara, guna dapat memaksimalkan 

penghimpunan zakat sebaiknya tidak hanya memberikan sosialisasi 

kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) saja, akan tetapi juga kepada 

masyarakat khususnya dari kalangan muzakki. Selain itu, pos-pos lain 

seperti perusahaan swasta di Kabupaten Jepara yang berpotensi 

memberikan zakat juga harus digali supaya penghimpunan yang 

dilakukan dapat memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif 

mustahik. 

2. Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, alangkah lebih baik jika 

dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang dapat membantu 

lembaga pengelola zakat untuk dapat mengentaskan kemiskinan dalam 

masyarakat. 

3. Bagi pembaca pada umumnya, marilah kita ikut berpartisipasi dalam 

memaksimalkan peran zakat dalam masyarakat. Seorang yang telah 

memenuhi syarat membayar zakat sebaiknya dengan kesadaran diri 

bersedia membayar zakat guna dapat disalurkan kepada mereka yang 

berhak mendapatkannya. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan penuh rasa 

syukur dan semangat. 

Penulis menyadari bahwa skripi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu 

penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala 

kekurangan dan kesalahan. Penulis berdo’a semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya dan khususnya 

bagi penulis sendiri. Amin yaa rabbal a’lamin. 

 


