
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. DPU DT mengimplementasikan zakat produktif dalam bentuk program 

MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat). Mekanismenya 

yaitu: 

a. Mencari donatur/muzakki; 

b. Menentukan penerima donasi/mustahiq; 

c. Survey lapangan; 

d. Solusi dan bantuan usaha; 

e. Pembinaan keterampilan dan wawasan usaha; 

f. Mustahiq mandiri. 

Dana yang disalurkan tidak memberikan tempo waktu 

pengembalian dan tanpa unsur penambahan (bunga) pada saat 

pengembalian oleh mustahiq. Mustahiq dapat mengembalikan dana modal 

usaha ketika usaha yang dilakukannya sudah mencapai titik mandiri. 

Namun kebanyakan mustahiq tidak melakukan pengembalian dalam 

jumlah nominal penuh atau sekedar berbagi pendapatan dalam bentuk 

infaq/sedekah saja. 
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Secara normatif penyaluran zakat produktif di DPU DT Kota 

Metro sudah memenuhi rukun dan syarat dalam teori zakat. Sebab 

penyaluran yang dilakukan telah sampai pada yang membutuhkan yaitu 

yang termasuk dalam golongan asnaf mustahiq. Khususnya fakir dan 

miskin. Hanya saja masih banyak masyarakat yang sudah memenuhi 

syarat harta yang wajib dizakati namun belum tergerak kesadarannya 

untuk berzakat. 

2. Zakat produktif DPU DT memberikan implikasi positif bagi peningkatan 

pendapatan masyarakat. Akan tetapi belum memberikan implikasi bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab berdasarkan indikator 

kesejahteraan masyarakat oleh BPS meskipun nilainya meningkat namun 

belum memenuhi standar kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kemampuan 

usaha para mustahiq sedang dalam tahap variasi pengembangan usaha 

mustahiq yang dapat dikatakan tidak tinggi. Penghasilan yang diperoleh 

oleh mustahiq masih dalam batas rendah. 

3. Implementasi zakat produktif oleh DPU DT Kota Metro sesuai dengan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam yang juga menjadi dasar/landasan lembaga 

dalam praktik operasionalnya. Prinsip tersebut antara lain tauhid, : tauhid, 

‘adl, istikmar dan istikhlaf, mashlahah dan falah. Selain itu, terdapat 

beberapa nilai-nilai Islam yang juga identik dengan implementasi zakat 

produktif oleh DPU DT yaitu kehati-hatian dan tolong menolong.  
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B. Rekomendasi 

1. Bagi muzakki direkomendasikan untuk menyalurkan zakatnya secara rutin 

dan teratur, sebab selain merupakan kewajiban kepada Allah sebagai umat 

Islam, zakat juga merupakan kewajiban sosial sebagai manusia 

bermasyarakat agar tercipta kerukunan, persaudaraan dan tali silaturahmi 

yang ukhkuwah islamiyah. 

2. Bagi lembaga, pengembangan aplikatif dan konsep berzakat yang lebih 

menarik direkomendasikan untuk terus dilakukan agar masyarakat dapat 

menyalurkan donasinya dengan rasa senang dan menerapkan zakat dapat 

menjadi sebuah budaya atau kebiasaan masyarakat. Upaya yang dilakukan 

oleh lembaga sudah sangat baik, di masa depan diharapkan agar DPU DT 

tetap istiqomah dan terus membangun spirit yang positif bagi 

implementasi zakat dalam kehidupan umat Islam khususnya Kota Metro 

3. Bagi mustahiq diharapkan agar membuka wawasan dan pengetahuan 

usaha dengan lebih matang, mencari referensi strategi pengembangan 

bisnis, aktif mengikuti kegiatan dengan bergabung pada kelompok-

kelompok UKM, mengikuti komunitas bisnis yang diadakan oleh swasta 

ataupun pemerintah, dan terus mengembangkan  bisnisnya agar mampu 

mencapai titik sejahtera dan mengubah status dari mustahiq menjadi 

muzakki, setelah itu mampu menzakati hartanya untuk mustahiq lainnya 

di masa depan. 


