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BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai 

penerapan peranan pelaksanaan program Tulungagung Makmur dalam 

meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik pada BAZNAS 

Kabupaten Tulunggaung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Cara pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 

Tulunggaung dalam program Tulungagung Makmur mempunyai 

beberapa tahapan-tahapan yaitu : Pengajuan, survey lapangan, 

meningkatkan perekonomian mustahiq, monitoring, kaji dampak dan 

evaluasi.   

2. Berdasarkan pada mekanisme pelaksanaan, penyelesaian masalah, dan 

pencapaian target serta tujuan dari pelaksanaan program Tulungagung 

Makmur kelompok PK-5  pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung 

sudah bisa dikatakan sangat berperan namun masih ada kekurangan 

dalam pengelolaanya dan juga dalam menghadapi kendala-kendalanya 

karena ada salah satu tolak ukur  yang belum terpenuhi, yaitu pada 

kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang 

belum mendapatkan solusi.  

3. Kendala dalam pelaksanaan program Tulungagung Makmur adalah 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara khusus guna 
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mendampingi para mustahiq dalam menjalankan usahanya sehingga 

tidak dapat memberikan pendampingan dan monitoring secara  

intensif. Saat ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum 

mendapatkan solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam 

pelaksanaan program Tulungagung makmur.   

Kendala dalam program Tulungagung Makmur adalah tidak 

ada jaminan yang bisa di pertanggungjawabkan oleh mustahik yang 

telah meminjam dana bergulir tersebut sehingga sering terjadi pada 

mustahik susah ketika diminta untuk melunasi pinjamannya. 

B.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai 

pelaksanaan program zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan 

usaha ekonomi mustahik pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Berikut ini 

adalah saran-saran yang peneliti sampaikan semoga bisa memberikan 

manfaat.  

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung  

a. merekrut beberapa relawan khusus untuk membantu program 

BAZNAS dalam menjalankan program Tulungagung Makmur 

sekaligus untuk menambah SDM dalam memonitoring mustahik 

yang mendapatkan bantuan dari program Tulungagung Makmur 

kelompok PK-5. Namun sebelumnya para relawan diberikan 

pelatihan ataupun pengetahuan tentang apa-apa saja yang harus 
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dilakukan dalam pendampingan kepada para mustahiq yang 

mendapatkan bantuan dari program Tulungagung Makmur.  

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Tulungagung sebelum melakukan pemberian modal usaha 

kepada para mustahik sebelumnya melakukan perjanjian diawal 

antara pihak BAZNAS dan juga mustahik untuk menghindari 

mustahik yang susah untuk mengembalikan dana yang telah 

dipinjmnya. 

2. Akademis 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangan informasi 

keilmuan yang berhubungan dengan pengelolaan ataupun 

pelaksanaan programTulungagung Makmur kelompok PK-5, serta 

diharapkan bisa menambah referensi terutama bagi mahasiswa 

khususnya jurusan Manajemen Zakat Wakaf .  

3. Peneliti Selanjutnya   

Hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai program Tulungagung Makmur dari dana zakat, infaq dan 

sedekah dalam memberdayakan usaha ekonomi mustahik.    

 

 

  


