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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat 

di terik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan di Kota kendari pada 

masa pandemi COVID-19 yakni BAZNAS lebih memfokuskan bantuannya 

kepada para Mustahik yang terdampak Pandemi COVID-19 berupa bantuan 

kepada para Mustahik di mana sumber dana berasal dari dana ZIS yang 

dikumpulkan baik dari UPZ maupun dari Muzakki langsung. 

2. Strategi BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan kemiskinan di masa 

Pandemi COVID-19 yakni dengan memberikan bantuan yang sifatnya yakni : 

 Bantuan Konsumtif  

Bantuan yang ditujukan kepada para Mustahik yakni para 

fakir/miskin dan orang-orang yang terdampak COVID-19 dengan 

tetap berlandaskan 8 golongan/asnaf di mana bantuan ini berupa 

sembako seperti Uang tunai, beras, minyak dan sebagainya 

 Bantuan Produktif 

Bantuan yang sifatnya dapat dikembangkan dan berjangka panjang. 

Sasaran dari bantuan ini yakni para pelaku usaha/UMKM yang 

usahanya menurun akibat pandemi COVID-19 di berikan bantuan 

Modal usaha dan juga pembinaan dan supervisi agar terciptanya 

kemandirian terhadap usaha yang dijalankan. 
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3. Dampak dari bantuan BAZNAS Kota Kendari terhadap masyarakat yakni 

sangat membantu. Terlebih di masa Pandemi COVID-19 membuat 

masyarakat sulit untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya. 

4. Hambatan yang di alami oleh BAZNAS Kota Kendari yakni masih 

banyaknya para ADP/OSN yang masih membayar zakat dibawah 2,5% dan 

juga UPZ yang dalam pengumpulan zakatnya, tidak memilah antara dana 

Zakat, Infaq dan juga Sadaqoh (ZIS). Sedangkan  penyalurannya, BAZNAS 

Kota Kendari mengalami kesulitan yakni tidak adanya kendaraan operasional. 

Kemudian kurangnya Sosialiasi BAZNA Kota Kendari mengenai pentingnya 

Zakat Profesi dan juga kurangnya Kesadaran masyarakat Muslim Kota 

Kendari yang bekerja namun masih ada yang tidak mau mengeluarkan zakat 

dari hasil pencahariannya itu. Selain itu, akibat dari pandemi COVID-19 yang 

mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah dan jaga jarak, membuat 

pihak BAZNAS tidak dapat mengumpulkan warga.  

5.2 Saran 

Dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat Saran kepada pihak-pihak 

baik dari BAZNAS, Muzakki, dan juga Mustahik yakni : 

1. Untuk BAZNAS Kota Kendari, di harapkan dalam untuk lebih aktif dalam 

mensosialisasikan terkait Zakat itu sendiri,dan juga untuk media sosial seperti 

Instagram dan berbagai Platform media sosial lainnya oleh BAZNAS Kota 

Kendari agar dihidupkan kembali sehingga memberikan informasi dan 

Sosialisasi yang aktual, dan juga terpercaya terkait BAZNAS itu sendiri. 

2. Untuk Muzakki khususnya para ASN/OPD yang di kenakan wajib zakat 

sesuai ketentuan yakni 2,5% agar menyadari pentingnya membayar zakat 
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sebagai suatu ibadah seorang Muslim  terlebih di masa pandemi COVId-19 

ini. 

3. Untuk Mustahik agar dana zakat yang di terima oleh BAZNAS  dapat 

dikembangkan menjadi zakat yang produktif dan menghasilkan, tidak hanya 

sebatas bantuan yang habis pakai. 

5.3 Limitasi Penelitian 

Limitasi penelitian dalam Skripsi ini terletak di saat penulis melakukan 

penelitian. Penulis di saat melakukan penelitian seperti mengambil data di 

BAZNAS Kota Kendari masih terdapat data yang kurang di karenakan BAZNAS 

Kota Kendari yang baru saja pindah, mengakibatkan masih banyak data-data 

tertinggal di tempat sebelumnya. Selain itu juga dalam melakukan penelitian, 

penulis kadang tidak menemukan Pihak BAZNAS Kota Kendari di Kantor 

dikarenakan pegawai BAZNAS sedang melakukan survei ataupun pendistribusian 

bantuan BAZNAS di berbagai tempat di Kota Kendari. juga dalam penelitian 

yang dilakukan oleh penulis menemukan hambatan yakni data yang di peroleh 

baik di BAZNAS ataupun di Lokasi Mustahik berbanding terbaik dengan harapan 

penulis. 

 

 

 


