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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah ditulis sebagaimana yang telah 

ada di BAB I sampai dengan BAB IV skripsi ini. Dalam BAB V penulis 

akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hutang piutang yang dilakukan pada Yayasan Nurul Huda dilakukan 

oleh masyarakat kepada amil zakat tanpa ada pemberitahuan kepada 

pihak yayasan maupun amil yang lain. Hutang yang dilakukan oleh 

masyarakat diambil dari dana zakat yang seharusnya disalurkan kepada 

masyarakat yang barhak tetapi oleh pihak amil zakat dihutangkan kepada 

masyarakat yang tidak sepantasnya mendapatkan dana zakat tersebut. 

Tetapi pengembalian hutang piutang tersebut tidak mengambil 

keuntungan  dan diberi waktu oleh amil untuk pengembaliannya karena 

dana zakat tersebut harus di bagikan kepada orang-orang yang berhak 

menerima zakat. 

2. Bahwa praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sesuai dengan 

pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat. Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, ditinjau 

dengan menggunakan maṣlahah mursalah tidak tepat. Karena, faktanya 

hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, 

bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih 
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berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki.  ditinjau 

dengan teori saad aż żarī’ah, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan 

Nurul Huda, dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, 

bahkan perlu dihindari agar tidak terjadi kemafsadatan. akan tetapi, akan 

menjadi maslahat jika pengelolaannya menggunakan sistem yang tepat 

dan tertata, ditambah orang yang berhutang kebanyakan bukan dari 

kalangan mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminjam tersebut, 

dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, praktek 

ini akan lebih maṣlahah jika dilakukan setelah mustahik mendapat hak-

haknya dari zakat.  

B. SARAN 

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis memberikan saran, yaitu : 

1. Hutang piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda harus sesuai 

dengan ketentuan Qarḍ al Ḥasan agar tidak keluar dari ketentuan 

syariah. 

2. Bagi Yayasan Nurul Huda Surabaya khususnya pihak pemberi 

pinjaman agar lebih amanah dalam menjalankan dana dari para 

donatur yang berupa zakat, supaya lebih bermanfaat. 

3. Kepada para pihak peminjam supaya bisa bertanggung jawab atas 

dana yang dipinjamkan karena dana tersebut dari para donatur 

untuk kemaslahatan umat.  




