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BAB VI 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan pada 

mustahik penerima zakat produktif yang disalurkan oleh kantor BAZNAS Kota 

Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Ini 

berarti semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh mustahik belum 

tentu meningkatkan pendapatannya. 

2. Curahan jam kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hal 

ini menunjukkan bahwa penerima zakat produktif BAZNAZ Kota Padang 

kebanyakan menjalankan usaha di bidang peternakan, dan keterampilan 

yang tidak memerlukan banyak waktu. 

3. Lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Ini 

berarti semakin lama mustahik menjalankan usahanya maka semakin tinggi 

pula pendapatan yang akan diperolehnya. 

4. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik berpengaruh positif 

dan signifikan. Ini berarti semakin besar jumlah zakat yang diterima 

mustahik maka akan semakin tinggi pendapatan yang akan diperolehnya. 

5. Pelatihan yang diikuti oleh mustahik berpengaruh positif dan signifikan. Ini 

berarti semakin sering mustahik mengikuti pelatihan maka semakin tinggi 

pendapatan yang akan diperolehnya. 

6. Terdapat perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah mustahik 

menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Padang. Pendapatan 
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mustahik meningkat setelah menerima zakat produktif karena zakat 

produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik dan 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

5.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah 

 Diharapkan pemerintah lebih mensosialisasikan pengumpulan dan 

pendayagunaan zakat kepada seluruh lapisan masyarakat agar potensi yang 

didapatkan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah 

seharusnya menentukan kebijakan yang tegas untuk mengelola dan 

menyalurkan masing-masing bantuan yang bersumber dari dana zakat agar 

pemanfaatannya lebih optimal. 

2. Bagi BAZNAS atau LAZ 

 Keberhasilan program harus didukung dengan SDM amil zakat yang 

berkualitas. Dalam menyalurkan zakat produktif, BAZNAS Kota Padang 

harus benar-benar selektif dalam hal studi kelayakan serta didalam 

menetapkan jenis usaha dan siapa-siapa saja yang nantinya akan diberikan 

zakat produktif untuk modal usaha dan juga dengan pertimbangan yang 

matang, agar sasaran dana zakat produktif tersebut benar-benar digunakan 

dengan semestinya. Diharapkan BAZNAS Kota Padang melakukan 

monitoring dan evaluasi berkesinambungan atas zakat produktif yang 

diberikan dan dapat dimanfaatkan seefektif mungkin guna meningkatkan 

kapasitas usaha dan akhirnya dapat meningkatkan pendapan mustahik. 
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3. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan bagi masyarakat sebagai pemberi zakat (muzakki) agar 

menyalurkan dananya kepada lembaga pengelola zakat. Agar dana zakat 

tersebut bisa disalurkan kepada mustahik tidak hanya dalam bantuan 

konsumtif saja, tetapi juga dalam bentuk dana produktif untuk tambahan 

modal usaha mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


