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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

1. Tahap pelaksanaan tidak diterapkan kepada semua mustahik 

penerima dana program modal bergulir BAZNAS Demak 

sehingga membuat mustahik penerima dana program modal 

bergulir tidak mencapai tujuan yang sudah rencanakan. 

2. Kurang jelasnya maksud dan tujuan pemberian dana program 

modal bergulir BAZNAS Demak sehingga membuat mustahik 

penerima dana program modal bergulir BAZNAS Demak tidak 

mengerti maksud pemberian dana tersebut. 

3. Program ini dinyatakan tidak efektif di kelurahan mangunjiwan 

karena hanya 36,36% saja dari 100%, atau 4 mustahik kelurahan 

mangunjiwan saja yang berhasil memproduktifkan dana program 

modal bergulir BAZNAS Demak dari 11 mustahik mangunjiwan 

yang menerima dana program modal bergulir BAZNAS Demak.  
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B. SARAN DAN REKOMENDASI 

1. Bagi BAZNAS Demak 

a. Sebelum melakukan sosialisasi, sebaiknya masyarakat diberi 

pengertian tentang fiqh zakat dan tantang wajibnya 

membayar hutang. Karena memang banyak mustahik yang 

mengaku tidak mengerti tentang fiqh zakat dan banyak 

mustahik yang tidak mengembalikan dana tersebut. 

b. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat seharusnya 

lebih merata, agar semua masyarakat mengetahui tentang 

adanya program modal bergulir supaya semua mustahik 

dapat merasakan adanya program tersebut dari BAZNAS 

Demak. Serta pemberian penjelasan yang baik agar 

masyarakat mengerti betul maksud dari adanya program 

modal bergulir. 

c. Dalam melaksanakan peraturan harusnya konsisten dan 

tegas dengan apa yang telah dijadikan peraturan. Jika 

kegiatan program modal bergulir tidak dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan yang telah dibuat, maka harapan untuk 

meningkatkan ekonomi mustahik akan terabaikan dan 

mustahik tetap akan menggunakannya untuk konsumtif saja 

seperti yang mereka ketahui. 

d. Sebaiknya semua mustahik penerima dana program modal 

bergulir mendapatkan pelatihan, pendampingan dan 

pengawasan dari pihak BAZNAS Demak agar semua sadar 
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akan kegunaan dana tersebut yang sebenarnya. Serta agar 

pihak BAZNAS Demak juga mengetahui sampai dimana 

mustahik mengerti dengan apa yang dimaksud pemberian 

dana tersebut. 

e. Sebaiknya BAZNAS Demak menindak lanjuti dengan tegas 

jika ada mustahik yang menggunakan dana program modal 

bergulir untuk kegiatan konsumtif dan mangkir atau tidak 

mengembalikan dana tersebut, seperti tidak memberikan 

pinjaman kembali kepada mustahik yang mangkir atau tidak 

mengembalikan dana tersebut. 

f. Jika akan ada program baru lagi setelah ini sebaiknya lebih 

di tegaskan lagi dan dijelaskan secara lebih rinci lagi kepada 

mustahik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang 

program modal bergulir BAZNAS menggunakan metode 

penelitian dan teori lain mengenai zakat produktif sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih rinci dan maksimal. 
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C. Penutup 

 

Sebagai penutup dari skripsi yang berjudul “Efektifitas 

Program Modal Bergulir BAZNAS Demak dalam Meningkatkan 

Ekonomi Mustahik di Kelurahan Mangunjiwan”. Penulis  

mengucapkan  rasa  syukur Alhamdulillah, untaian rasa  syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta 

hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas 

penulisan skripsi ini dengan lancar, penuh semangat  dan tetap 

optimis, meski  berbagai  kendala terus menghampiri. Dalam 

penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan meskipun sudah penulis usahakan semaksimal 

mungkin. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan 

dan informasi yang ada pada penulis. Untuk itu kritik serta saran 

yang membangun dari banyak pihak sangat penulis harapkan, demi 

membantu kesempurnaan pembahasan skripsi ini. Penulis ucapkan 

terimakasih atas segala dukungan dan bimbingan dari banyak pihak, 

hingga terselesaikannya pembahasan ini. Akhir kata, terbesit harapan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada 

umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri di   masa-masa 

mendatang. Amin yaa rabbal alamin. 

  

 


