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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data, dan temuan penelitian, 

maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses penyelenggaraan Dana Infaq Bergulir (DIB) oleh BAZDA Kota 

Kediri sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang 

meliputi: 

a. Penyaluran dan pendistribusian dimulai dengan mustahiq yang 

menginginkan bantuan mengisi daftar formulir dan membuat 

pernyataan bersedia mentaati segala ketentuan.Permohonan  

ditangani oleh seksi pendayagunaan yang kemudian ditindaklanjuti 

langsung dengan mengadakan penelitian pemenuhan 

persyaratannya. 

b. Proses pencairan dana dilakukan terhadap pendaftar yang dianggap 

memenuhi syarat, kemudian tim verifikasi survey kelapangan 

apakah keadaan pendaftar sesuai dengan data dan keterangan yang 

disampaiakn. Hasil survey tim verifikasi tersebut dibahas dalam 

rapat tim pendayagunaan untuk dipertimbangkan kelayakannya 

menerima subsidi dana bergulir, kemudian hasil rapat tim 

pendayagunaan diserahkan lagi kepada koordinator untuk diketahui 

serta disampaikan kepada ketua.Selanjutnya koordinator 
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menyerahkan hasil dari tim dan memberikan masukan kepada 

Ketua untuk persetujuan. 

2. Peranan Dana Infaq Bergulir (DIB) dalam mengembangkan pedagang 

mikro di Kota Kediri meliputi beberapa aspek yaitu: 

a. Memberi bantuan pinjaman dana untuk penambahan modal 

usaha, yang dipergunakan untuk menambah produk yang 

dijual sehingga meningkatkan ketertarikan konsumen untuk 

membeli produk yang dijual, serta pendapatan pedagang 

mikro semakin meningkat yang otomatis berpengaruh juga 

terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. 

b. Memberi pelatihan kepada pedagang mikro tentang 

pengelolaan dana pinjaman. Bentuk pelatihannya adalah 

memberikan penjelasan tentang cara mengelolah dana infaq 

bergulir untuk pengembangan usahanya semaksimal mungkin, 

dengan mempergunakan dana infaq tersebut untuk menambah 

produk yang telah dijual serta memanajemen keuangan dengan 

baik agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan 

bertahan lama. 

 

B. SARAN 

1. Pengurus BAZDA Kota Kediri 

a. Perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi dalam 

penyadaran masyarakat untuk berinfak sekaligus mengkoordinir 
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pengumpulan dana, agar dananya meningkat dan semakin banyak 

pedagang mikro yang memperoleh bantuan pinjaman dari BAZDA. 

b. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada pedagang mikro tentang 

berbagai program BAZDA yang bisa dimanfaatkan oleh pedagang 

mikro 

c. Pemberian pelatihan tentang penggunaan dana bantuan perlu 

dimaksimalkan agar pedagang mikro agar penghasilan pedagang 

mikro semakin meningkat 

d. Pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan perlu ditingkatkan 

supaya benar-benar digunakan untuk usaha produktif bukan untuk 

konsumtif. 

2. Masyarakat Kota Kediri 

a. Masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasinya dengan 

memberikan infak maupun zakatnya kepada BAZDA agar bisa 

tersalurkan secara benar. 

b. Masyarakat diharapkan turut memberikan informasi sekaligus 

pengawasan terhadap penyelenggaraan program-program 

BAZDA.  

3. Peneliti lain 

Meskipun masih ada kekurangan, hasil penelitian ini bisa dijadikan 

referensi oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya, 

terutama pada aspek penggunaan dana bantuan pinjaman oleh pedagang 

mikro. 


