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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai 

strategi pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) di lembaga amil zakat indak sedekah Muhammadiyah 

(LAZISMU) Kabupaten Lamongan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mengenai Strategi Program program usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) di lembaga amil zakat indak sedekah Muhammadiyah 

(LAZISMU) Kabupaten Lamongan yaitu: tahap persiapan, tahap 

pengkajian (assesment), tahap perencanaan alternatif, tahap 

perfomalisasi, tahap pelaksanaan (implementasi), tahap evaluasi, tahap 

terminasi. Dengan merumuskan strategi tersebut, maka Lembaga Amil 

Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten 

Lamongan dapat memberdayakan masyarakat Lamongan dalam 

pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus 

meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, dalam 

bentuk pelatihan dan pemberian modal, yang kemajuannya menjadikan 

seseorang yang awalnya dari mustahik menjadi seorang muzakki, jadi 

dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam 

pemberdayaan masyarakat 
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2. Kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) di LAZISMU Kabupaten Lamongan dari internal 

yaitu terkait kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas yang 

terbatas, tidak adanya kerjasama dengan dinas terkait UMKM seperti 

DISPERINDAG. Kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman 

mustahik terkait pemberdayaan UMKM.  

B. SARAN  

1. Untuk Lembaga  

Untuk lembaga, LAZISMU Kabupaten Lamongan agar lebih 

meningkatkan upaya dalam pengontrolan dan pendampingan terhadap 

mustahik yang menerima bantuan program UMKM agar tidak hilang 

atau lepas dari binaan, menambah sumber daya manusia (SDM) 

supaya memudahkan pengontrolan, serta menjalin kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait. Sehingga dana infak bisa lebih dikembangkan 

secara luas dan lebih meningkatkan sektor UMKM yang ada di 

Lamongan. Dan memberikan sanksi yang tertulis, serta adanya agunan 

yang bisa dipertanggung jawabkan.  

2. Untuk Akademis  

Untuk akademis, penelitian ini kedepannya diharapkan dapat dijadikan 

rujukan dan informasi mengenai program Usaha Mikro kecil 

menengah (UMKM) yang dikembangkan melalui dana zakat, infak dan 

sedekah. 

3. Untuk peneliti selanjutnya 
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Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai Strategi Program program usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) di lembaga amil zakat indak sedekah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


