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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti berdasarkan teori dan hasil penelitian 

lapangan, dapat disimpulkan bahwa 

1. KSPPS BMT Marhamah Wonosobo dalam mekanisme penghimpunan dan 

pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dihimpun langsung dari para 

anggota karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar melalui berbagai proses sosialisasi 

yang dilakukan oleh Divisi Khusus Baitul Maal.  

2. Sedangkan dalam mekanisme pendistribusiannya dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) 

diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu 8 ashnaf : a. Fakir, b. Miskin, c. Amil 

Zakat, d. Muallaf, e. Gharim, f. Riqab, g. Fi Sabilillah, h. Ibnu Sabil, dan Anak Yatim 

atau Piatu. Tetapi dalam penerapannya KSPPS BMT Marhmah dalam pendistribusian 

dana ZIS lebih mengutamakan kepada pemberdayaan ekonomi dhuafa untuk 

kesehateraan bersama , untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. 

3. Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) bersifat konsumtif berarti untuk 

memenuhi keperluan sehari-hari yang sifatnya berjangka pendek dengan sekali pakai. 

Sedangkan yang Bersifat produktif disalurkan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi 

dhuafa, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang—

bidang yang memiliki nilai ekonomis, untuk kesejahteraan bersama. 

4. Penerapan mekanisme penghimpunanan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan 

Shodaqoh menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhanbagi sebuah instansi lembaga, 

maupun unit pengumpul zakat. Penerimaan zakat tidak selalu mengalami penurunan dan 

itu sangat dipengaruhi oleh strategi penghimpunan dana yang diterapkan pada Divisi 

Sosial Baitul Maal itu sendiri 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Divisi Sosial Baitul Maal diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat secara umum bukan hanya dalam ruang lingkup instansi ataupun anggota 

saja.  
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2. Sasaran pasar diharapkan bisa diperluas lagi yaitu tidak hanya dalam ruang lingkup 

keluarga besar karyawan, anggota dan juga masyarakat sekitar. Namun juga kedepannya 

bisa lebih diperluas lagi, sehingga penggalangan dana ZIS lebih meluas.  

3.  Hendaknya Divisi Sosial Baitul Maal mengumpulkan dana ZIS lebih banyak lagi, 

sehingga nantinya dana ZIS tersebut dapat disalurkan kedelapan asnaf dan anak yatim 

piatu sesuai dengan yang ditargetkan nantinya lebih banyak mendapatkan bantuan.  

4. Untuk pengembangan ekonomi lebih ditingkatkan lagi sehinga dapat mengubah mustahik 

menjadi muzakki. 

5.3 Penutup 

Alhamdulillahi Rabbil A'lamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan 

nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

Penulis sangat menyadari bahwa bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya 

milik penulis, baik dari segi penulisan maupun refrensi. 

Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan Tugas Akhir ini.Semoga dengan selesainya Tugas Akhir ini dapat memberikan 

manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, 

Amin ya Rabbal A'lamin. 

 

 

 


