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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen strategik pengelolaan dana zakat produktif program Madrasah 

Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa Yogyakarta sudah terelasisasi dan berjalan 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari komponen pokok menajemen strategik 

dalam pengelolaan dana zakat produktif sebagai berikut: 

  (1) analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang 

dari Dompet Dhuafa yakni pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya pegusaha 

muda baru yang sadar akan zakat serta pertumbuhan properti di wilayah 

Yogyakarta dan ancaman bisnis dari Dompet Dhuafa adalah terdapatnya UU 

no 23/2011 pasal 1 ayat 7 & 8 yang seakan mengkerdilkan peran dari adanya 

LAZ, munculnya organisasi massa yang menggalan dana zakat; (2) analisis 

profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dari Dompet Dhuafa yakni 

dalam hal jejaring yang luas dan kelemahan perusahaan dari Dompet Dhuafa 

komunikasi ke luar masih sangat lemah serta jejaring relawan yang masih 

terbatas; (3) strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan, dalam hal ini dompet dhuafa memiliki grand strategi sebagai 

wujud pencapaian strategi bisnisnya; (4) visi-misi perusahaan dari Dompet 

Dhuafa dilihat dari visinya untuk mencapai misi yakni: jejaring, kelembagaan 

yang kuat, program unggulan, strategi fundresing.  

 Secara keseluruhan Dompet Dhuafa sudah menerapkan prinsi menajemen 

strategik, namun masih tetap memiliki celah dalam manajemennya dilihat 

masih adanya ancaman dan kelemahannya yang dimiliki pihak Dompet 

Dhuafa dalam operasionalnya. 

2. Adapun kinerja Dompet Dhuafa Yogyakarta dalam mengimplementasikan 

manajemen strategik pengelolaan dana zakat produktif program Sami 

Mandiri sebagai berikut: 
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peran zakat secara optimal dompet dhuafa menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen operasional lembaga tersebut, sebagai berikut:  

(1) Perencanaan Pengelolaan Zakat, Bentuk perencaan pengelolaan zakat 

tersebut dilihat dengan persiapan untuk melakukan setiap programnya yakni 

dengan terlebih dahulu melihat apakah program yang nantinya akan 

dilaksanakan dapat sesuai sasaranya yakni denga  terlenih dahulu melakukan 

survei. (2) Pengumpulan Zakat, Dompet Dhuafa memiliki program dalam 

penghimpun zakat yakni: layanan langsung di kantor, layanan jemput zakat, 

layanan smsm banking, layanan CSR dan snergi pengelolaan. (3) Pendist 

ribusian zakat, Dompet Dhuafa sudah secara menyeluruh dalam 

pendistribusian dalam masing-masing kategori antara konsumtif dan 

produktif melalui  program-program yang dijalankan oleh dompet dhuafa.   

(4) Pengawasan Zakat, dompet dhuafa yogyakarta menggunakan pengawasan  

dengan menggunakan pola program pendampingan. 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahasanya Dompet Dhuafa 

terkhusu program madrasah ekonomi mandiri sudah menerapkan manajemen 

strategiknya namun dalam hal ini dompet dhuafa masih lemah dalam hal ketegori 

8 asnaf penerima zakat, yang mana masih terdapat sebagian penerima zakat yang 

tidak termasuk dalam golongan 8 asnaf tersebut. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir 

dari tulisan ini peneliti memberikan saran, antara lain: 

1. Manajemen Operasional Program Madrasah Ekonomi Madrasah yang 

diterapkan Dompet Dhuafa Yogyakarta  ini semoga dapat mempertahankan 

dan dapat ditingkatkan lagi dalam berbagai aspek. Dana zakat yang 

tersalurkan dalam Program Madrasah Ekonomi Madrasah ini semoga dapat 

menjadi sumber dana yang potensial dalam penmberdayaan ekonomi umat. 

Dari dana yang terhimpun dapat dikelola secara produktif dan dapat 

membangun sektor ekonomi serta dapat mandirian umat, mampu 

mensejahterakan masyarakat serta mampu mengentaskan kemiskinan yang 

merupakan permasalahan utama dan terbesar di Indonesia walaupun 

dampaknya tidak begitu besar untuk pengentasan kemiskinan namun 
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harapannya dapat sedikit mengurangi angka kemiskinan yang ada. Karena, 

ZISWAF memiliki nilai pertanggungjawaban, keadilan,  amanah menurut 

agama dan memiliki fungsi moral dalam operasionalnya. 

2. Hasil penelitian ini disadari belum mampu menjawab dengan tuntas semua 

permasalahan mengenai manajemen operasional Program Madrasah 

Ekonomi Madrasah, karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. 

Ada pun saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

a. Kepada peneliti selanjutnya, akan lebih baik jika dilakukan penelitian 

mendalam mengenai faktor-faktor dan hambatan-hambatan dalam 

operasional Program Madrasah Ekonomi Madrasah  

b. Bagi  peneliti  selanjutnya  juga   dapat  menambah   periode   

penelitian, mungkin  menjadi  lebih panjang dengan narasumber yang 

lebih bermacam profesi dan keadaam atau. 

 

 

 

 

 


