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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang 

telah diuraikan pada BAB V, maka dapat disimpulkan: 

1. Penghimpunan dana yang di terapkan oleh Yatim Mandiri Kediri. Yaitu 

dengan menggunakan 2 metode yaitu metode direct dan indirect. Direct atau 

metode secara langsung ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang 

melibatkan partisipasi wāqif secara langsung. Jadi yang dilakukan oleh 

lembaga yatim mandiri mendatangi langsung donatur atau calon donatur 

melakukan negosiasi serta presentasi hingga terjadi yang namanya 

kesepakatan antara fundraiser dengan donatur. Sedangkan metode indirect 

tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap 

respon wāqif seketika. Cara yang dilakukan oleh yatim mandiri untuk 

metode indirect ini yaitu dengan mengadakan sebuah event kegiatan dimana 

disitu lebih mengenalkan bagaimana manfaat zakat dan yang lainnya. Selain 

event baiasanya menggunakan media sosial dengan cara mempromosikan 

program-program yang telah dicapai oleh yatim mandiri. Dan hal ini yang 

bisa menarik para calon donatur untuk menitipkan zakatnya melalui lembaga 

yatim mandiri Kediri. 
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2. Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Yatim Mandiri Kediri Untuk Program 

Inovasi Bunda Mandiri Sejahtera. Lembaga Yatim Kediri mendayagunakan 

dana ZIS yang sudah diterima, dengan menggunakan dua cara yaitu dengan 

pola penyaluran konsumtif dan Produktif. Namun yang lebih di optimalkan 

yaitu dengan menggunakan pola produktif, yang disalurkan untuk program 

inovasi bunda mandiri sejahtera. Dimana Implementasi dari program inovasi 

bunda mandiri sejahtera bisa memberikan manfaat jangka panjang baik bagi 

bunda yatim sendiri maupun orang lain. Karena tujuan dari adanya 

penyaluran zakat produktif ini bisa menghantarkan mustahik menjadi 

muzakki.  

3. Dampak dari Pendayagunaan Zakat Produktif pada yatim Mandiri Kediri 

Program Inovasi Bunda Mandiri Sejahtera. Penelitian ini membuktikan 

bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi melalui program bunda mandiri 

sejahtera yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri 

Kediri telah berhasil memberdayakan dan memperbaiki kondisi ekonomi 

mustahik. Dimana akat produktif berpengaruh terhadap perbaikan dan 

peningkatan pendapatan, konsumsi, tabungan, dan produktifitas.  

B. IMPLIKASI  

1. Implikasi Teoritis Temuan pada penelitian ini secara garis besar 

memperkuat konsep dan mendukung hasil riset sebelum-sebelumnya terkait 

pendayagunaan zakat produktif melalui program Bunda Mandiri Sejahtera. 



 

133 
 

Adapun secara rinci implikasi teoritis yang terungkap dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan strategi fundraising dan 

memberikan manfaat yang lebih besar dalam kajian strategi fundraising 

yang ada di Indonesia. 

b. pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu upaya dalam 

mengatasi permasalahan kemiskinan serta untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan mustahik baik dari sisi material maupun spiritual. 

Pendampingan dalam penjalanan program sebagai bagian dari 

pengawasan pemanfaatan dana zakat agar dimanfaatkan dengan amanah 

dan professional oleh mustahik. Selain itu untuk menentukan 

keberhasilan dari pendayagunaan zakat produktif dalam 

mengembangkan potensi usaha mustahik. 

c. Dampak yang dirasakan oleh bunda yatim dari adanya program 

pemberdayaan ekonomi program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) 

diukur dari kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan material dan 

spiritual dapat memberikan gambaran kesejahteraan dalam perspektif 

Islam. Kebutuhan material meliputi pendapatan, pemenuhan kebutuhan 

makanan dan jasa. Adapun kebutuhan spiritual dengan adanya kajian 

kerohanian yang didasarkan pada kebutuhan dasar Muslim seperti 

pelaksanaan shalat, puasa, sedekah, membaca Qur’an, menjaga hijab, 
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dan meninggalkan transaksi riba. Penelitian ini dilakukan kepada 

lembaga yang tidak hanya fokus pada penyaluran zakat konsumtif saja 

melainkan juga pengelolaan wakaf dan shadaqah serta zakat produktif 

yang di terapkan dalam program bunda mandiri sejahtera sebagai salah 

satu upaya dalam pemberdayaan ekonomi produktif. Tujuannya untuk 

mengetahui secara langsung bagaimana pendayagunaan zakat produktif 

dalam menjalankan program bunda mandiri sejahtera. 

2. Implikasi Praktis  

  Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi 

pemerintah maupun lembaga zakat untuk melakukan perbaikan atau 

peningkatan dalam upaya pengelolaan zakat secara efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kesejahteraan ummat. 

a. Dalam hal fundraising dengan adanya penelitian ini diharapkan 

semakin lebih baik dan kreatif dalam melaksanakan penghimpunan 

serta penyaluran dana zakat, infak, sedekah, hibah, serta wakaf pada 

yatim mandiri kantor cabang Kediri. 

b. Mengoptimalkan kebijakan implikasi pendayagunaan zakat produktif 

dalam membantu meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan kaum dhuafa. Dan Sebagai rujukan implementasi 

pengelolaan zakat dalam hal pendistribusian zakat agar lebih efektif 

dan efisien. Selain itu sebagai solusi untuk memberikan jalan usaha 
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kepada mustahik dalam mengembangkan potensi usahanya agar lebih 

mandiri. 

c. Dampak yang telah dirasakan bisa terus dirasakan oleh para bunda 

yatim dan Kegiatan pendampingan juga harus terus di kerjakan karna 

hal tersebut bisa membuat bunda yatim merasa aman dalam 

menjalankan usahanya. 

C. SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kantor Lembaga Amil Zakat 

Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Kediri, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran yaitu: 

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Kediri 

diharapkan dapat lebih meningkatkan proses fundraising dan menjaga aspek 

transparansi yang lebih menyeluruh mulai proses perencanaan kegiatan 

fundraising sampai proses evaluasi, serta mengedepankan aspek amanah, 

professional, serta transparannya. Dengan terwujudnya proses fundraising 

dan bisa menjaga transparansi ini diharapkan masyarakat dapat lebih 

berbondong-bondong menyalurkan zakatnya kepada lembaga yatim mandiri 

ini.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini 

masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

untuk dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam aspek yang berkaitan dengan 
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fundraising, pendayagunaan zakat dan damapaknya dari sebuah lembaga 

zakat.  

 


