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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa preferensi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi tempat tinggal muzakki berdekatan dengan tempat atau kantor 

tempat  penghimpun zakat menjadi faktor utama yang menjadikan 

muzakki atau masyarakat memilih tempat tersebut dan menyalurkan 

zakatnya disana karena dirasa lebih mudah. 

2. Lokasi tempat  penghimpun zakat mudah ditemukan dan mudah 

dijangkau.  

3. Birokrasi tempat penghimpun zakat tidak rumit contohnya seperti 

masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya melalui Masjid karena 

mereka cukup menyebutkan nama dan menyerahkan zakatnya. Tdak 

seperti pada Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat yang diharuskan 

mengisi formulir sebagai muzakki terlebih dahulu. 

4. Sikap amanah petugas yang menghimpun zakat dan transparasi laporan 

keuangan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan informan yang 

menyebutkan bahwa menyalurkan zakatnya melalui Masjid lebih 

profesional karena setelah zakat terkumpul, perolehan tersebut langsung 

diumumkan kepada siapa saja zakat tersebut akan dibagikan. 
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Perilaku Muzakki dalam menetukan pilihan menyalurkan zakatnya 

melalui Lembaga / Organisasi penghimpun zakat memiliki berbagai 

pertimbangan dan alasan, sehingga pilihan dalam menyalurkan zakat dapat 

memenuhi kepuasan bagi muzakki. Factor budaya seperti kebiasaan dalam 

menyalurkan zakat di keluarga dan lingkungan, Selain itu muzakki juga 

menentukan pilihannya melihat akuntabilitas dan profesionalitas dari 

pengelolaan zakat yang disalurkannya dan tentunya berbagai pandangan lain 

yang sesuai dengan kepercayaan dan pengetahuan mereka masing-masing. 

  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, 

penulis memberikan saran: 

1. Untuk masyarakat, dalam mengeluarkan zakat seharusnya melalui 

lembaga zakat, agar tercapai tujuan zakat secara utuh, oleh karena itu, 

muzakki disarankan untuk mempertimbangkan lagi dalam menyalurkan 

zakat secara langsung, sebab kemungkinan terkenan zakat double itu 

sangat besar dan akan sulit mengubah kedudukan mustahik menjadi 

muzakki. 

2. Untuk lembaga zakat, Sosialisai merupakan upaya awal merahi 

kepercayaan kepada lembaga. Dengan gencarnya sosialisai melalui media 

radio dan televisi dirasa lebih efektif untuk menumbuhakan kesadaran 

masyarakat dalam berzakat, Serta transparansi dan akuntabilitas 

penyaluran dana zakat untuk menyakinkan muzakki akan tersalurkanya 
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dana zakat tersebut dengan memberikan laporan pendistribusan zakat 

berupa majalah atau media sosial yang dapat diakses oleh para muzaki. 

Penyebaran Unit pengumpulan zakat juga harus diperluas tidak hanya 

dilingkungan kedinasan tertentu.   

3. Untuk pemerintah, dengan mengeluarkan regulasi tentang zakat ataupun 

intruksi yang dikeluarkan seharusnya dapat disosialisasikan secara 

menyeluruh di masing-masing instansi pemerintahan agar intruksi tersebut 

tidak hanya sekedar himbauan saja, juga dapat meningkatkan penghipunan 

zakat.   

  


