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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang manajemen dana 

infak dan sedekah melalui program pemberdayaan koin Lazis NU di 

Kabupaten Konawe, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pemberdayaan koin adalah program Lazis NU yang didalamnya 

mengatur mengenai bagaimana cara memberdayakan koin (kotak 

infak), pengumpulan dana koin dari rumah jamaah dilakukan setiap 

bulan sekali yakni pada tanggal 1 dan dana tersebut langsung di 

teruskan ke pengurus kecamatan, setelah terkumpul dana infak dan 

sedekah dari beberapa desa, dana tersebut akan diteruskan ke pengurus 

kabupaten, sedangkan penyaluran dana koin terbagi menjadi 4 

program utama yaitu: 

5.1.1.1 Program ekonomi, program yang fokus pada pemberdayaan 

masyarakat melalui ekonomi seperti, bantuan modal usaha dan 

bantuan pengadaan gerobak. 

5.1.1.2 Program kesehatan, program yang membantu masyarakat 

dalam bidang kesehatan seperti, antar jemput pasien tidak di 

pungut biaya (geratis), bantuan biaya pengobatan, dan bantuan 

alat pelindung diri (masker dan sarung tangan). 
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5.1.1.3 Program pendidikan, program yang fokus membantu dalam hal 

pendidikan seperti, bantuan alat tulis, pengadaan kitab kuning 

dan Al-Quran, pengadaan hp, dan bantuan paket beasiswa. 

5.1.1.4 Program siaga bencana, salah satu program utama yang 

membantu dalam hal bencana seperti, banjir dan kebakaan. 

5.1.2 Faktor penghambat yang dihadapi Lazis NU dalam manajemen dana 

infak dan sedekah melalui program pemberdayaan koin Lazis NU di  

Kabupaten Konawe adalah: 

5.1.2.1 Kurangnya kepercayaan dari masyarakat, banyak masyarakat 

yang beranggapan bahwa pemberdayaan dana koin 

berhubungan dengan politik. 

5.1.2.2 Banyak pengurus yang tidak aktif dikarenakan pengurus 

tersebut adalah ASN. Jadi, banyak waktu yang bertabrakan 

dengan jadwal tugas pengurus. 

5.1.2.3 Masyarakat tidak ingin menjadi pengurus karena mereka takut 

berurusan dengan uang, yang akan menimbulkan fitnah dan 

lain-lain. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti terdapat beberapa hal yang menjadi 

kendala dan hambatan. Namun hal yang benar-benar menjadi kendala utama 

dalam penelitian ini yakni seringkali peneliti merasa kesulitan bertemu dengan 

para informan karena memiliki lokasi rumah yang jauh, Selanjutnya, hal lain 

yang menjadi kesulitan pagi peneliti adalah dalam menstranskrip hasil 
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wawancara dan memilah pernyataan informan yang paling relevan dengan 

topik penelitian ini. 

5.3 Saran 

5.3.1 Manajemen yang telah diterapkan oleh Lazis NU di Kabupaten 

Konawe  sudah cukup baik, agar lebih baik lagi perlunya peningkatan 

penguatan atau motivasi kepada pengurus agar organisai berjalan 

secara efektif dan efisien. 

5.3.2 Dalam penyaluran dana infak dan sedekah di bidang pendidikan 

semoga dapat menyeluruh bukan hanya di sekolah yang berlabel 

agama atau pondok pesantren saja, tetapi juga menyalurkan dana di 

sekolah-sejolah umum. 

5.3.3 Kepada peneliti lain diharapkan agar penelitian ini menjadi sebuah 

kajian yang bermanfaat dan membantuk pemahaman terhadap peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

Manajemen dana infak dan sedekah. 

 

 

 

 

 

 


