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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tentang pengelolaan dana ZIS ( Zakat, Infaq dan 

shadaqah) untuk beasiswa di KSPPS Tamzis Bina Utama, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Prosedur penghimpunan dana yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal 

Tamzis merupakan langkah-langkah yang sudah diterapkan dengan sesuai 

ketentuan yang dalam penerapan pendayagunaan dana ZIS dalam program 

beasiswa bagi para Ustadz atau Ustadzah memberikan keringanan bagi 

penerima beasiswa dalam membayar studi yang sedang mereka jalankan. 

Agar dana ZIS dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka dana yang 

diberikan kepada penerima beasiswa harus digunakan untuk keperluan 

studi semata atau keperluan yang penting-penting yang mencakup studinya 

tersebut. 

2. Penyaluran dana ZIS yang dikelola oleh pihak Baitul Mal Tamzis salah 

satunya pada program beasiswa bagi Ustadz atau Ustadzah bertujuan 

untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya kaum dhuafa yang sedang 

menjalani masa belajar dan ikut mencerdaskan umat dan memajukan 

kecintaan anak-anak bangsa kepada Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an 

merupakan pedoman hidup bagi kaum Muslimin. Dan menjadikan para 

Ustadz atau Ustadzah supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Adapaun 

beberapa program yang dikeluarkan Baitul Mal Tamzis meliputi; program 

sosial, Tamzis cinta masjid, peduli pendidikan, dan pemberdayaan.    

B. Saran  

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada beberapa saran atau 

rekomendasi untuk pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo khususnya 

Baitul Mal Tamzis yang menjadi obyek dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

1. Pihak Baitul Maal Tamzis harus lebih mengarahkan anggotanya supaya 

mezakatkan hartanya ke-Baitul Maal Tamzis bukan kepada lembaga lain 
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2. Pihak pengelola harus memberikan motifasi kepada para ustadz atau 

ustadzah supaya lebih baik dalam mengajarkan Al-Qur’an kepada 

muridnya. 

3. Para pengelola harus sering mengadakan sosialisasi kepada anggota atau 

masyarakat. Supaya mereka lebih mengetahui tentang program tersebut. 

4. Pihak yang diberi beasiswa harus lebih semangat dalam mengajarkan Al-

Qur’an kepada muridnya dan mengajarkan hal-hal yang baik yang sesuai 

syariat Islam. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini. 

Terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir (TA) ini dari awal 

hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa do’a, materi maupun tenaga dan 

pikiran yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dan diterima 

sebagai amal saleh di hadapan Allah SWT. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir (TA) ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat 

peneliti harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan Tugas Akhir (TA) ini.  

Semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat  memberikan manfaat bagi dunia 

perbankan sekaligus dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Akhirnya, 

semoga Tugas Akhir (TA)  ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya 

dan bagi para pembaca umumnya. Aamiiin. 

 

 


