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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai menejemen pendistribusian dana zakat infak dan sedekah di Yatim 

Mandiri Cabang Tulungagung, maka dapat peneliti simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Mengenai konsep menejemen pendistribusian dana zakat infaq dan 

sedekah, Yatim Mandiri Cabang Tulungagung hanya menjalankan 

perintah dari pusat yang ada di Surabaya, akan tetapi, apabila yang di 

cabang mempunyai gagasan baru mengenai program-program yang sudah 

berjalan atau masih baru, cabang boleh mengusulkan gagasan baru 

tersebut ke pusat, dan selanjutnya menunggu jawaban apakah gagasan 

tersebut di setujui oleh pusat, apabila sudah disetujui, barulah yang di 

pusat menjalankan. 

2. Mengenai implementasi menejemen pendistribusian dana zakat infaq dan 

sedekah, Yatim Mandiri Cabang Tulungagung menggunakan bebrapa 

program-program yang dimana tujuan utama program tersebut adalah 

untuk mensejahterakan dan meringankan beban perekonomian fakir, 

yatim, dan jua bunda yatim. Selain itu, harapan Yatim Mandiri 

memberikan bantuan berupa dana dan juga pelatihan kerja adalah supaya 

mereka yang semula mustahik bisa menjadi muzaki kedepannya. 
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3. Mengenai implikasi menejemen pendistribusian dana zakat infaq dan 

sedekah, dampak bagi penerima bantuan adala sangatlah positif, mereka 

sangat terbantu oleh bantuan tersebut, sebagai tanda terimakasih, banyak 

yang semula mustahik dan sekarang bisa menjadi muzaki di yatim 

Mandiri. Selain itu, mengenai bantuan pendidikan, anak yang mendapat 

bantuan menjadi lebih bersemangat dalam mencari ilmu dan juga 

semangat dalam mengembangkan keahlian mereka dalam bidang 

akademis maupun  non akademis. Mengenai kendala yang di alami di 

lapangan adalah banyaknya masyarakat yang belum mengenal apa itu 

Yatim Mandiri dan kurangnya pengenalan di media online, sehingga 

masyarakay yang belum pernah di datangi ZISCO belum mengenal apa itu 

Yatim Mandiri. Dan solusi untuk menghadapi kendala tersebut adalah 

Yatim Mandiri membuat sejenis majalah, yang dimana Majalah tersebut 

berisi keuangan yang masuk dan keluar pada setiap bulannya, kemudian 

majalah tersebut diberikan kepada muzaki yang sudah menjadi muzaki 

tetap di Yatim Mandiri, dari muzaki yang mendapat majalah tersebut 

biasanya mengajal teman atau saudaranya untuk menjadi muzaki di Yatim 

Mandiri. Karena muzaki baru lebih percaya apabila ada majalah yang 

dimana di majalah tersebut berisi keuangan yang masuk, dan kemana uang 

tersebut disalurkan. 
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B. Saran-saran 

1. Untuk Lembaga 

Untuk lembaga Yatim Mandiri Cabang Tulungagung agar meningkatkan 

upaya dalam mendayagunakan zakat infak dan sedekah, dengan strategi 

ataupun cara yang lebih efektif dan efisiensi serta kreatif lagi. Dan juga Yatim 

Mandiri Cabang Tulungagung meningkatkan dan menambah SDM untuk 

melaksanakan proses pengumpulan, pengelolaan dan juga pendistribusian 

pada pemberdayaan harta zakat infak dan sedekah. Sehingga dana zakat infak 

dan sedekah dapat dikembangkan menjadi suatu yang produktif yang tepat 

guna dan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik. 

2. Untuk Akademis 

Untuk akademis penelitian ini kedepannya diharapkan dapat dijadikan rujukan 

dan informasi mengenai menejemen strategi pendistribusian dana zakat infak 

dan sedekah. 

3. Untuk Penelitian selajutnya  

Untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk 

meneliti lebih mendalam, lebih luas, dan komprehensif.  

 

 

 


