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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang 

mempengaruhi pendapatan usaha mikro penerima zakat dari BAZNAS kabupaten 

Pasaman di kecamatan Lubuk Sikaping. Variabel independen yang terdiri dari 

pendidikan (X1), curahan jam kerja (X2), lama usaha (X3) dan jumlah zakat (X4) 

sedangkan untuk variabel dependennya yaitu pendapatan mustahik. Penelitian ini 

menggunakan data primer dengan responden sebanyak 52 orang yang pernah 

menerima zakat dari BAZNAS kabupaten Pasaman yang tersebar di kecamtan Lubuk 

Sikaping. Berdasarkan metode analisis OLS (Ordinary Least Square) yang digunakan 

dan dibantu aplikasi SPSS, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Terdapat perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima 

zakat. Setelah menerima bantuan zakat produktif pendapatan mustahik 

menjadi lebih besar dari pada sebelum menerima zakat. 

b. Varibel pendidikan (X1) tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan mustahik. Hal ini disebabkan oleh variabel lain diluar variabel 

penelitian seperti jenis pekerjaan, skill dan lain-lainnya. Hasil ini serupa 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2016), dimana ia 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi besarnya 

pendapatan mustahik. 
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c. Variabel jam kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan mustahik. Artinya semakin lama jam kerja mustahik maka akan 

meningkatkan pendapatan yang diperolehnya. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Firdausa dan Arianti (2013) yang menyatakan jam 

kerja pedagang mempengaruhi pendapatan usaha. 

d. Variabel lama usaha (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan mustahik. Artinya semakin lama suatu usaha yang ditekuni 

mustahik maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperolehnya. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian oleh Artaman, dkk (2015) bahwa semakin lama 

usaha perdagangan maka akan mempunyai potensi pelanggan tetap sehingga 

akan berpengaruh terhadap pendapatan. 

e. Variabel jumlah zakat (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan mustahik. Artinya semakin besar jumlah bantuan zakat yang 

diterima mustahik maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. 

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia dan Anzu (2009) 

bahwa zakat produktif diberikan kepada mustahik yang membutuhkan modal 

untuk mengembangkan usahanya akan meningkatkan pendapatan mustahik 

tersebut. 
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6.2 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 

Keberhasilan program harus didukung dengan SDM amil zakat yang 

berkualitas. Dalam menyalurkan zakat produktif, BAZNAS kabupaten 

Pasaman 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. 

 3. Bagi Masyarakat 

Kepada masyarakat penerima zakat (mustahik) diharapkan untuk 

mempergunakan bantuan zakat yang diperoleh dengan sebaik-baiknya agar 

menjadi lebih produktif dan meningkatkan pendapatan. Kemudian diharapkan 
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bagi masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan untuk membantu 

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. 

 4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti tentang topik ini 

secara mendalam, maka penulis menyarankan beberapa hal : 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengevaluasi serta mempertajam 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner agar dapat mewakili secara tepat 

variabel yang akan diukur. 

c. Penelitian selanjutnya bisa untuk menambahkan variabel independen lain 

yang lebih kuat mempengaruhi variabel dependen. 

 


