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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Konsep pengelolaan zakat di IZI perwakilan SULTRA dalam hal ini 

perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan menggunakan 

prinsip memudahkan muzakki dalam berzakat dan memudahkan mustahik 

dalam menerima zakat. Pola pendayagunaan zakat di IZI SULTRA ada yang 

sifatnya konsumtif yaitu charity dan ada yang bersifat produktif yaitu 

pemberdayaan, dimana IZI SULTRA lebih mengutamakan pendistribusian 

zakat yang sifatnya produktif. Adapun program pemberdayaan ekonomi umat 

di IZI SULTRA adalah program lapak berkah dan program rumah jahit. 

2. Pengelolaan zakat di IZI SULRA untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui 

program Lapak Berkah dan Rumah jahit di implementasikan sesuai dengan 

pola pemberdayaan ekonomi yaitu mempersiapkan pribadi masyarakat 

menjadi wirausaha dalam bentuk pemberian modal usaha, pelatihan usaha 

dan memberikan motivasi moril. Implikasi program ini sudah dirasakan oleh 

penerima manfaat program secara Individu, dimana mereka sudah mampu 

mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan 

peluang ekonomi dari usaha kreatif. Namun belum dirasakan oleh masyarakat 



71 

 

 

secara umum karena masih sangat sedikit masyarakat yang tergabung dalam 

program tersebut. 

3. Pengelolaan zakat di IZI SULTRA sesuai dengan konsep maqasid syariah 

yaitu penjagaan agama, sedangkan implementasinya dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi umat juga sesuai dengan konsep maqasid syariah 

dalam hal ini penjagaan agama (hifz ad-din) dan Penjagaan harta (hifz al-

maal). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis di atas, maka penulis 

memberikan saran dalam rangka pengoptimalan pengelolaan zakat khususnya 

untuk pemberdayaan ekonomi umat. Yaitu : 

1. kepada pemerintah agar ikut berperan aktif mensosialisasikan keharusan 

membayar zakat kepada masyarakat yang mampu terutama dari kalangan 

pegawai negeri sipil untuk rutin membayarkan zakatnya, agar semakin besar 

manfaat yang akan kita peroleh dari pengelolaan zakat khususnya untuk 

pemberdayaan ekonomi. 

2. Kepada akademisi agar lebih banyak melakukan kajian-kajian tentang 

optimalisasi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, agar 

kedepan zakat betul-betul mampu menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan 

kesenjangan ekonomi. 

3. Untuk lembaga IZI SULTRA tetaplah istiqomah menjadi inspirasi bagi 

lembaga-lembaga lain menularkan ide-ide dan karya kreatif dalam mengelola 

zakat yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. 


