
 

102 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mekanisme Penghimpunan dan 

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah untuk Pemberdayaan Masyarakat 

pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri 

yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan konsep lembaga keuangan syariah Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT), maka terdapat dua bidang usaha yang harus dijalankan. Selain 

fungsi Tamwil sebagai pengembangan lembaga keuangan, BMT harus 

menjalankan fungsi sosial yang dilakukan oleh Baitul Maal. Dengan kedua 

konsep tersebut, demi tercapainya tujuan dari masing-masing peran 

lembaga, BMT Bina Ihsanul Fikri telah memisahkan manajemen antara 

Baitul Maal dan Baitut Tamwil dengan pengelolaan terpisah. 

2. Penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Baitul 

Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri telah berjalan dengan baik. Pola 

penghimpunan yang diterapkan dengan mewajibkan karyawan untuk 

membayar zakat penghasilannya dan mewakafkan sedikit penghasilannya 

setiap bulannya. Dengan kelebihan yang dimiliki BMT Bina Ihsanul Fikri, 

Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dapat menghimpun dana 

zakat dan wakaf setiap bulannya dengan baik, dikarenakan banyaknya 
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kantor cabang yang tersebar di seluruh Yogyakarta, serta memiliki jumlah 

karyawan yang banyak. Penghimpunan dana zakat dan wakaf dari 

Karyawan internal menjadi penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, 

dan wakaf yang paling konsisten jika dibandingkan dengan metode 

penghimpunan lainnya. 

3. Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh BMT Bina 

Ihsanul Fikri berdasarkan berbagai macam program yang terbagi dalam 

beberapa bidang. Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan BMT Bina 

Ihsanul Fikri sejauh ini lebih difokuskan kepada pemberdayaan bidang 

sosial dan agama. Dapat dilihat dari fokus pemberdayaan masyarakat pada 

Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Amin, serta Pondok Pesantren 

Wirausaha Al-Maun. Semua program yang diterapkan dapat berjalan dan 

terkontrol dengan baik. Sementara program pemberdayaan masyarakat 

pada bidang ekonomi, program yang dijalankan BMT Bina Ihsanul Fikri 

tidak sepenuhnya berhasil. Di bidang ekonomi, Baitul Maal Indonesia 

BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki 3 kelompok usaha dan beberapa 

individu usaha binaan dari Baitul Maal. Usaha binaan dari Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dapat berjalan dengan baik, kecuali 

pada usaha binaan di Ledok Timoho yang merupakan program pembinaan 

dengan memproduksi Sabun Melin. Dengan berbagai alasan, dapat 

disimpulkan pada program Kelompok Usaha Sabun Melin di Ledok 

Timoho yang sementara berhenti jika tidak lagi mendapatkan pesanan. 

Selain kelompok usaha Ledok Timoho, usaha yang dikembangkan 
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berdasarkan usaha milik masing-masing individu, bukan program usaha 

milik Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran: 

1. Menigingat tugas serta program yang dijalankan oleh Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri, ada baiknya pihak BMT Bina Ihsanul 

Fikri menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam divisi Baitul Maal 

Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

2. Untuk penghimpunan dana zakat dari karyawan, ada baiknya bisa dikaji 

lebih dalam lagi, tentang tercapainya nishab dari karyawan tersebut. Jika 

belum tercapai nishab-nya, penulis menyarankan untuk mengganti zakat 

dari karyawan tersebut menjadi infaq wajib bagi karyawan setiap 

bulannya. 

3. Dengan tugas berat yang diemban oleh divisi Baitul Maal, ada baiknya jika 

pengelola Baitul Maal lebih difokuskan dengan tugas masing-masing. 

Artinya, tidak ada pengelola yang juga menjabat divisi atau jabatan lain. 

4. Dalam penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf, ada 

baiknya mulai mencoba mencari kerja sama dengan perusahaan lain. 

Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang banyak 

merupakan perusahaan dengan potensi penghimpunan zakat yang besar. 

Selain itu, terus mensosialisasikan program-program Baitul Maal kepada 
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anggota maupun masyarakat, agar meningkatnya penghimpunan dana 

zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf. 

5. Demi memaksimalkan kinerja dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina 

Ihsanul Fikri, ada baiknya jika mempunyai SDM atau program khusus 

untuk menunjang kegiatan pelaporan hasil kerja dari Baitul Maal itu 

sendiri. Dengan pelaporan kinerja yang semakin membaik, artinya Baitul 

Maal akan menjadi lembaga yang akuntabilitas serta lebih transparan. Hal 

ini, dapat dijadikan modal yang kuat untuk menarik lebih banyak Muzakki, 

yang juga akan meningkatkan jumlah dana penghimpunan yang dilakukan 

oleh Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


