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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan 

pada bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat di ambil mengenai 

Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

1. Pendistribusian dana zakat mall di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara 

sudah dilakukan dengan syariat Islam dan Undang-Undang bahwa dana zakat 

dibagikan berdasarkan 8 asnaf (golongan) yaitu : fakir, miskin, muallaf, gharim, 

riqab, fii sabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian dana zakat maal di BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan dua macam pertama, distribusi 

konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung diberikan kepada 

mustahiq dalam bentuk uang dan bantuan pokok yang habis digunakan. Kedua, 

distribusi produktif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga 

(Qardhul Hasan) untuk mengembangkan usahanya dan dibagikan kepada 

mustahiq melalui lima program. Penyalurannya harus memasukan proposal 

permohonan bantuan, kemudian di survey lalu dilaporkan kepimpinan di proses di 

bendahara, selanjutnya di proses pada bagian pendistribusian barulah bantuan 

dana di berikan. Sedangkan untuk penentuan menjadi mustahiq berdasarkan data 

dari kelurahan dan hasil juga hasil survey yang dilakukan oleh petugas BAZNAS. 

Efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan 

dana yang terkumpul tiap tahunnya berpotensi dan efektif mengentaskan 

kemiskinan dan secara realita pelaksaan dari pendistribusian zakat sudah efektif, 

dilihat dari dana zakat yang mulai tahun 2017 hingga 2020 mengalami 
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peningkatan dalam tahunnya. Adapun dana zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi 

Tenggara mayoritas bersumber dari PNS dan pengusaha Muslim dengan jumlah 

muzakki sebanyak 935 orang. Bentuk pengumpulan dana Zakat, Infaq dan 

Shadaqah bisa dilakukan dengan kerjasama bisa juga perseorangan yang datang 

langsung ke kantor BAZNAS untuk menyerahkan Zakat, Infaq atau Shadaqahnya. 

Apabila pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah itu sifatnya kerjasama 

maka BAZNAS yang akan menjemput dana yang telah terkumpul tersebut. 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pihak kantor BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: a) adanya koordinator disetiap daerah, b) 

adanya program yang jelas, c) kesediaann dana, dan d) banyaknya masyarakat 

yang masih di bawah kemiskinan. Sedangkan faktor penghambat pada 

pendistribusian dana zakat, khususnya zakat maal di BAZNAS yaitu: faktor cuaca 

yang tidak mendukung ketika melakukan pendistribusian dan faktor kurangnya 

personil dalam melakukan pendistribusian, yang dimana pendistribusiannya di 

lakukan semua oleh BAZNAS. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Dalam penelitian pasti terdapat hal-hal yan menjadi hambatan maupun 

kendala untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Hambatan yang paling sering 

di alami oleh peneliti adalah kesulitan bertemu dengan informan karena di masa 

pandemi covid-19. Hal lain yang juga menjadi kesulitan peneliti adalah 

mentranskip hasil wawancara serta memilah jawaban informan yang paling 

relevan dengan topik penelitian. 
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5.3 Saran 

Setelah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 

Sulawesi Tenggara dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan maka 

peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara sebaiknya lebih ditingkatkan 

terus target penghimpunan dananya agar dana zakat lebih besar. Selain itu, juga 

agar tidak menggunakan dana, infaq dan shadaqah untuk menutupi kekurangan 

dana pada penyaluran zakat. 

2. Untuk BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih meningkatkan 

sosialisasi tentang manajemen pengelolaan modal usaha dan melakukan 

pembinaan kepada mustahiq yang mendapat bantuan dana zakat produktif supaya 

kendala yang dihadapi dalam usaha dapat terselesaikan melalui pembinaan yang 

berkesinambungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


