
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penjelasan di Bab III, maka peneliti bermaksud 

menarik kesimpulan dari pembahasan tentang zakat, infak, sedekah (ZIS) 

produktif untuk pengembangan UMKM melalui program Senyum Mandiri 

oleh Rumah Zakat Yogyakarta di Kelurahan Tamanan Kecamatan 

Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Berikut kesimpulan dari 

penelitian ini:  

1. Program Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan UMKM 

dengan menggunakan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif yang 

dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani. 

Program ini diwujudkan berupa edukasi kewirausahaan, pemberian 

sarana usaha, Good Manufacturing Product (GMP), legalitas, 

penguatan produk dan pemasaran. Dalam mengembangkan UMKM 

berbasis dana zakat infak, sedekah (ZIS) produktif melalui program 

Senyum Mandiri, dilakukan selama tiga tahun untuk mustahik yang 

sudah mempunyai usaha mikro minimal tiga bulan. Pendayagunaan 

zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat 

Yogyakarta berbentuk produktif tradisional yang diwujudkan dalam 

bentuk sarana usaha. Dan produktif kreatif yang diwujudkan dalam 

bentuk modal usaha.  



2. Dalam mengembangkan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah 

(ZIS) produktif, Rumah Zakat Yogyakarta melakukannya tidak hanya 

dengan memberikan modal usaha dan sarana usaha dari dana zakat, 

infak, sedekah (ZIS). Akan tetapi juga diberikan pendampingan, 

pelatihan dan pemantauan usaha yang dilakukan oleh Mandiri Daya 

Insani. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Rumah Zakat 

Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani untuk mengembangkan 

UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif adalah 

sebagai berikut: 

a. Seleksi terhadap masyarakat yang berhak 

b. Analisis kelayakan bisnis 

c. Pendampingan, Pelatihan, Pemantauan usaha 

d. Evaluasi 

Selain itu Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah 

Zakat Yogyakarta melalui Mandiri Daya Insani sesuai dengan aspek-

aspek dalam mengembangkan UMKM yang dirumuskan oleh Bank 

Indonesia. Akan tetapi pengembangan UMKM berbasis zakat, infak, 

sedekah (ZIS) produktif  berlawanan dengan pendapat Ibu Dyah Pikanti 

SE.,MM yang menjelaskan bahwa hendaknya dalam mengembangkan 

UMKM berbasi zakat, infak, sedekah (ZIS)  Lembaga Pengelola Zakat 

(LPZ) juga memperhatikan komunitas-komuitas lain yang lebih 

membutuhkan. Misalnya eks narapidana, anak jalanan, yatim, piatu. 



3. Langkah yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta dalam 

mengembangkan UMKM dengan yang dilakukan oleh Lembaga Zakat 

Selangor (LZS) mempunyai sisi kesamaan namun juga sisi perbedaan 

pengembangan UMKM. Namun langkah-langkah pengembangan 

UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah(ZIS) yang dilakukan oleh 

Lembaga Zakat Selangor (LZS) mempunyai bentuk pengembangan 

lebih luas dan efektif jika diterapkan di Indonesia, khususnya pada 

Rumah Zakat Yogyakarta. Hal ini dikarenakan pengembangan UMKM 

berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga 

Zakat Selangor (LZS) tidak hanya mengandalkan lembaga itu sendiri 

akan tetapi menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dan 

perusahaan lain untuk membangun jaringan dan pemasaran bagi 

anggota.  

4. Pengaruh dari pengembangan UMKM berbasis zakat, infak, sedekah 

(ZIS) produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta 

merupakan tindakan riil yang dirasakan oleh informan dari hasil 

penelitian di lapangan. Dengan adanya bantuan dana zakat, infak, 

sedekah (ZIS) dari Rumah Zakat Yogyakarta  berpengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan UMKM dari segi: 

a. Keuntungan Usaha. Keuntunga usaha yang dimaksudkan adalah 

bahwa para anggota program Senyum Mandiri telah mengalami 

peningkatan keuntungan bersih dari usaha per hari. Keuntungan 

usaha dialami baik dari anggota mandiri yaitu anggota yang telah 



menjadi anggota progam Senyum Mandiri selama tiga tahun dan 

angota aktif yaitu anggota yang kurang dari tiga tahun. 

b. Omzet Penjualan. Omzet penjualan dimaksudkan yaitu adanya 

peningkatan keuntungan kotor dari anggota program Senyum 

Mandiri selama satu bulan. Peningkata omzet usaha perbulan 

dialami baik dari anggota mandiri yaitu anggota yang telah menjadi 

anggota progam Senyum Mandiri selama tiga tahun dan angota aktif 

yaitu anggota yang kurang dari tiga tahun. 

c. Peningkatan Aset usaha yang meliputi aset lancar, aset tetap dan aset 

tak berwujud. Peningkatan aset usaha yang dialami oleh anggota 

program Senyum Mandiri berasal dari dana zakat, infak, sedekah 

(ZIS) produktif di Rumah Zakat Yogyakarta dan merupakan 

pembelian pribadi. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh peneliti selama 

melakukan penelitian di lapangan, maka penulis ingin memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Saran untuk Rumah Zakat Yogyakarta 

a. Hendaknya Rumah Zakat Yogyakarta memperluas jangkauan 

mustahik yang menjadi anggota dari program Senyum Mandiri. 

Sehingga tidak hanya mustahik yang sudah mempunyai usaha saja 

yang mendapat kesempatan bergabung dalam program Senyum 



Mandiri, akan tetapi juga masyarakat lain seperti eks narapidana, 

anak jalanan, dan anak-anak yatim piatu. 

b. Hendaknya Rumah Zakat Yogyakarta membangun jaringan 

pemasaran dan kemitraan yang lebih luas dengan bekerjasama 

dengan lembaga-lembaga pemerintahan, swasta atau  perbankan dan 

Lembaga Keuangan lain untuk memperluas pemasaran dan juga 

memberikan akses permodalan bagi anggota program Senyum 

Mandiri. 

c. Hendaknya langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat 

Selangor (LZS) dapat dijadikan refrensi untuk lebih 

mengoptimalkan pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, 

sedekah (ZIS) produktif khususnya di Rumah Zakat Yogyakarta dan 

umumnya bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

a.  Untuk mencapai hasil yang lebih optimal dapat mengambil sempel 

yang lebih luas ditambah dengan informan yang lebih banyak lagi 

seperti di wilayah binaan Rumah Zakat Yogyakarta lain. Misalnya 

Kelurahan Tegalpangung kecamatan danurejan dan Umbulharjo. 

b. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variable lain 

dalam mengukur peningkatan pendapatan UMKM misalnya dengan 

variable kinerja dan modal usaha. 


