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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang 

berhubungan dengan Peran Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa 

Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik melalui Program 

Tahu Mercon di Semarang, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Semarang dalam 

meningkatkan ekonomi mustahiknya melalui program 

pemberdayaan ekonomi individu Tahu Mercon terdiri dari: 

pertama perencanaan program Tahu Mercon terkait akan 

diberikan kepada siapa dan kapan pelaksanaannya, kedua 

pelatihan usaha oleh Dompet Dhuafa Semarang kepada mustahik 

yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keahlian 

dalam dunia usaha sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

baik, ketiga pemberian modal usaha untuk membuka usaha kecil 

Tahu mercon yang bersifat hibah yakni tidak ada pengembalian 

modal, keempat pengawasan Dompet Dhuafa Semarang, yakni 

sebagai fasilitator yang mendampingi dan mengawasi para 

mustahik dalam pelaksanaan program Tahu Mercon tersebut jika 

terdapat permasalahan atau kesulitan dalam melaksanakannya. 
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2. Faktor pendukung pelaksanaan program Tahu Mercon yaitu 

pertama  semangat para mustahik penerima manfaat Tahu 

Mercon dalam berwirausaha yang kemudian juga mempengaruhi 

semangat Dompet Dhuafa Semarang untuk terus membantu dan 

mengusahakan yang terbaik bagi para penerima manfaat. kedua 

Pendampingan oleh Dompet Dhuafa Semarang dengan 

mengadakan pertemuan rutin tiap  dua bulanan sekali untuk 

memompa semangat anggota penerima manfaat Tahu Mercon. 

Ketiga Minat masyarakat terhadap jajanan Tahu Mercon cukup 

tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

berjualan Tahu Mercon. 

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program Tahu 

Mercon adalah lemahnya tingkat pengetahuan SDM (Sumber 

Daya Manusia) dalam bidang wirausaha sehingga kurang 

maksimal dalam pelaksanaan program tersebut. Kurangnya SDM 

dalam mengawasi pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi 

Tahu mercon. Sehingga permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi mustahik pada saat berjualan tahu mercon tidak dapat 

diatasi dengan cepat. Penyelesaian masalah-masalah tersebut 

harus menunggu saat pertemuan rutin tiap dua bulan sekali. Dan 

ada sebagian mustahik penerima manfaat Tahu Mercon  yang 

kurang memiliki kemampuan dalam berwirausaha. Rendahnya 

pengetahuan dan pengalaman mustahik dalam dunia usaha dapat 

mempersulit mustahik dalam menjalankan usaha tahu mercon. 
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3. Manfaat yang dirasakan mustahik dari pemberdayaan ekonomi 

melalui Program Tahu Mercon antara lain: pertama Mewujudkan 

keinginan mustahik untuk membuka usaha, kedua Membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi yang menganggur, ketiga  Mampu 

meningkatkan ekonomi keluarga mustahik, keempat Mengubah 

mustahik menjadi muzakki. 

B. Saran 

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Amil 

Zakat Dompet Dhuafa Cabang Semarang, ada beberapa hal yang 

dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan 

kinerja Dompet Dhuafa Cabang Semarang antara lain: 

1. Kegiatan pertemuan rutin mustahik sebaiknya dilakukan satu 

bulan sekali untuk memudahkan dalam pemantauan  kinerja 

mustahik  dan dapat mempererat persaudaraan antar anggota. 

2. Untuk meningkatkan usaha mustahik hendaknya Dompet 

Dhuafa lebih memperhatikan dengan cara memberikan 

pembinaan, bendampingan dan pengawasan secara optimal. 

3. Guna mengoptimalkan pembinaan, pendampingan dan 

pengawasan terhadap mustahik alangkah baiknya Dompet 

Dhuafa meningkatkan kuantitas SDM yang ada. 
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C. Penutup  

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah 

SWT.  yang melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari 

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis 

mengharap saran dan kritik dari perbaikan skripsi ini. 

Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam 

penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 

dan semoga semua amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah 

SWT. Demikian semoga Allah SWT selalu menunjukkan kita 

termasuk orang-orang yang berilmu dan dapat mengamalkannya. 

Amin ya Rabbal Alamin. 



 
 

 


