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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Zakat produktif merupakan cara yang digunakan untuk membuat konsep zakat lebih 

berkembnag, yang memberikan kesejahteraan bagi kaum dhuafa. Salah satunya dalam 

penyaluran dana zakatnya penyediaan kepentingan bagi kaum dhuafa fakir miskin 

dalam bidang kesehatan.  

1. Pemanfaatan zakat berawal dari konsumtif  digeser ke arah produktif, yaitu 

penyaluran dana zakat langsung diberikan kepada mustahik, lalu ingin ada 

pemanfataan dana zakat produktif pada program LAZ Dhuafa Tersenyum dengan 

memberikan modal usaha ternyata tidak berhasil ke produktif lalu digeser yang 

membangun Klinik Kesehatan Gratis mulai pada tahun 2005 sampai sekarang 

klinik kesehatan terus saja berjalan yang untuk  yang tiap tahunnya mengalami 

peningkatan para kaum dhuafa yang datang ke klinik apalagi tahun 2021, 

memberikan kebermanfaatan bagi para kaum dhuafa fakir miskin. 

2. Kendala yang terjadi pada Klinik Pratama Dhuafa Tersenyum adalah ketika 

membangun kliniknya yang mana kendalanya terpadat pada syarat-syarat 

persetujuan izin membangun baik dari Lembaga Dinas Kesehatan, Kepala Rt di 

daerah lokasi dibangunnya klinik, tanggapan para warga yang kontra dengan 

dibangunnya klinik, dan instrumen pada klinik Dhuafa Tersenyum yang harus 

sesuai dengan standar lengkap. 
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A. Saran 

Berdasarkan hasil keseimpulan penelitian terhadap pergeseran yang dihasilkan dari 

pemanfaatan zakat yang mana berawal sifatnya yang konsumtif di ubah ke arah yang  

produktif pada Klinik Kesehatan Dhuafa Tersenyum. Maka adapun saran yang 

peneliti berikan kepada Ketua LAZ Dhuafa Tersenyum, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk instrumen-instrumen pada Klinik di lengkapi lagi, yang mana klinik dhuafa 

tersenyum kalaunya masih ada terdapat kekurangan instrumen di dalamnya. 

2. Meningkatkan sosialisasi tentang Klinik Dhuafa Tersenyum, karena ketidaktahuan 

masyarakat banjarmasin masih kurang tahu terhadap adanya Klinik Dhuafa 

Tersenyum. 

3. Perlu meningkatkan lagi program yang dan juga programnya juga ditambah, karena 

banyaknya baik itu BAZ maupun LAZ ada di banjarmasin menjadi suatu kompetensi 

dan tantangan untuk LAZ Dhuafa Tersenyum. 

4. Untuk para mustahik diharapkan memanfaatkan sebaik-baiknya program yang ada 

di Klinik Dhuafa Tersenyum dengan memberitahu orang-orang yang dikenal dan 

terdekat untuk juga merasakan manfaat dari Klinik Dhuafa Tersenyum, sehingga 

Klinik Dhuafa Tersenyum terus berjalan. 

Adapun untuk saran peneliti berikan untuk peneliti yang selanjutnya yaitu sebagai 

berikut adalah : 

Menambah informan penelitian yaitu pada para mustahik sendiri yang mana 

dalam pengumpulan data hasil wawancara sehingga para mustahik dapat menilai 

sendiri bagaimana pelayanan yang diberikan Klinik Dhuafa Tersenyum. 

 


