
 

 

BAB   V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dalam penelitian tentang Pengelolaan Zakat Produktif 

pada bidang Usaha Mikro sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Pada Badan Amil Zakat  Kabupaten OKU Timur. 

Adapun pengelolaan zakat produktif pada bidang usaha mikro mengenai 

pengelolaan Administrasi, Manajemen, Organisasi dan Keuangan sudah baik. 

Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Badan 

Amil Zakat  Kabupaten OKU Timur melalui Program OKU Timur Makmur, 

Bedah Rumah, Penyaluran Zakat Produktif bagi Usaha Mikro, OKU Timur 

Cerdas, OKU Timur Sehat, OKU Timur Taqwa dan OKU Timur Peduli. Hasil 

kajian beberapa teori dan penelitian dilapangan  maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS OKU Timur telah dilaksanakan 

secara baik mulai dari administrasi, manajemen, organisasi maupun keuangan.  

Sehingga dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat pada 

BAZNAS Kabupaten OKU Timur, benar-benar dapat mengangkat 

perekonomian bagi usaha mikro kecil penerima zakat produktif.  

2. Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Kabupaten OKU Timur 

yaitu melalui beberapa langkah yang telah ditetapkan dalam program 

diantaranya; Program OKU Makmur, Program OKU Timur Cerdas, Program 
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OKU Timur Sehat, Program OKU Timur Taqwa dan Program OKU Timur 

Peduli. Sehingga selama 2 tahun sebanyak 321 orang fakir miskin rumah 

mereka dapat rehab melalui program bedah rumah, masing-masing menerima 

dana stimulant sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

3. Pada akhir 2015 -2016 Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten OKU 

Timur,   melalui pemberdayaan zakat memberikan zakat produktif bagi Usaha 

Mikro masing-masing mustahiq zakat produktif menerima bantuan modal 

usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) 

B. Rekomendasi 

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa 

rekomendasi kepada : 

1. Pengurus BAZNAS Kabupaten OKU Timur, hendaknya dalam pengelolaan 

zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif 

Islam, lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menambah usaha-usaha mikro 

baru yang menjadi binaan dari BAZNAS Kabupaten OKU Timur dikarenakan 

dengan tumbuhnya usaha-usaha mikro baru dapat menunjang ekonomi 

kerakyatan yang tidak akan terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi. 

2. Kepada usaha mikro binaan BAZNAS Kabupaten OKU Timur, dalam 

mengelola usaha mikro hendaknya maksimal dan harus : 

a. Percaya Diri, keyakian, ketidak ketergantungan, individualitas, optimism 

b. Berorientasikan, kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, tugas dan 
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hasil ketekunan, ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, 

energetic, dan inisiatif 

c. Pengambil risiko, Kemampuan mengambil risiko, suka pada tantangan 

d. Kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan 

orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik 

e. Keorisinilan, inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba 

bisa, mengetahui banyak ilmu. 

f. Orientasi masa depan, Pandangan jauh ke depan dan perspektif. 




