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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kab. 

Balangan, mengenai Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam 

meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. BAZNAS Kab. Balangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik 

melalui dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melakukan beberapa program 

kegiatan yaitu : 

a. Program Ekonomi. 

b. Program :Pendidikan. 

c. Program Kesehatan. 

d. Program Kemanusiaan. 

e. Program Dakwah-Advokasi, dan 

f. Zakat Comdev BAZNAS. 

2. Kendala yang di hadapi BAZNAS Kab. Balangan dalam meningkatkan 

kesejahteraan Mustahik. 
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a. Pengumpulan ZIS di Kab. Balangan masih belum maksimal dikarenakan 

masih banyak masyarakat maupun instansi pemerintah yang belum 

menyalurkan ZIS nya melalui BAZNAS Kab. Balangan. Karena masih 

banyak masyarakat maupun instansi yang belum tahu keberadaan dan 

bagaimana sistem kerja BAZNAS itu sendiri. 

b. Masih banyak masyarakat yang menyalurkan Zakat,  Infak dan 

Sedekahnya melalui alim ulama dan masyarakat atau tetangga sekitar 

tempat tinggal si muzakki. 

c. Masih minimnya minat mustahik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan 

oleh BAZNAS Kab. Balangan. 

d. Masih minimnya kesadaran mustahik dalam mengikuti pendampingan 

usaha yang dilakukan BAZNAS Kab. Balangan. 

e. Kurangnya tenaga personil di BAZNAS Kab. Balangan, terlebih tenaga 

personil lapangan/relawan. 

f. Luasnya wilayah di Kabupaten Balangan terutama di 2 Kecamatan 

Halong dan Tebing Tinggi yang akses jalan yang lumayan jauh dari 

Kabupaten Kota dan untuk jalan transportasi masih sulit di karena 

banyak lobang dan jalan yang sempit melalui berbagai sungai. 
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan dana Zakat, Infak 

dan Sedekahnya ke BAZNAS Kab. Balangan. 

2. Diharapkan kepada BAZNAS Kab. Balangan agar dapat melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

- Agar dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Kementrian Agama, Instansi-instari atau 

perusahaan yang mendukung dan berada di Kabupaten Balangan. 

- Agar dapat mengadakan sosialisasi di instansi-instansi pemerintah dan 

perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan. 

3. Diharapkan  kapada BAZNAS Kab. Balangan agar Diharapkan  kapada 

BAZNAS Kab. Balangan agar gencar melakukan sosialisasi turun 

kemasyarakat langsung sehingga dapat memberikan pemahaman dan 

masukan kepada masyarakat agar dapat menyalurkan Zakat, Infak dan 

Sedakahnya melalui BAZNAS sehingga dapat disalurkan dengan tepat 

sasaran. 

4. Diharpkan kepada BAZNAS Kab. Balangan agar melibatkan para pihak 

yang kompeten dan aktif dalam tugas lapangan. Sehingga mampu 
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menangani masalah pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, 

perencanaan, keuangan administrasi, SDM dan umum. 


