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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil perhitungan diketahui nilai r hitung ROA dan ROE terhadap 

jumlah pengeluaran zakat sebesar 0.980, memiliki tingkat hubungan yang 

sangat kuat (antara 0.80 – 1.00), dan memiliki hubungan yang searah 

(positif) artinya semakin meningkat nilai ROA dan ROE maka jumlah 

pengeluaran zakat akan meningkat. Selanjutnya diketahui nilai F hitung 

sebesar 49,247 lebih besar dari pada F tabel 6,944 dengan nilai signifikansi 

0.002  dimana lebih kecil dari taraf nyata 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan secara simultan dari variabel  return on assets 

(ROA) dan return on equity (ROE) terhadap jumlah pengeluaran zakat di 

KJKS Ben Iman Lamongan. 

2. Dari hasil perhitungan diketahui nilai r hitung ROA terhadap jumlah 

pengeluaran zakat sebesar -0.689, memiliki tingkat hubungan yang kuat 

(antara 0.6 – 0.8), dan memiliki hubungan yang berbanding terbalik 

(negatif) artinya semakin meningkat nilai ROA maka jumlah pengeluaran 

zakat akan menurun. Selanjutnya diketahui nilai -t hitung sebesar -6,635 

lebih kecil dari  -t tabel -2,571 dengan nilai signifikansi 0.001  lebih kecil 
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dari taraf nyata 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yaitu ada hubungan return on assets (ROA) terhadap jumlah 

pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman Lamongan. 

3. Dari hasil perhitungan diketahui nilai r hitung ROE terhadap jumlah 

pengeluaran zakat sebesar 0.138, memiliki tingkat hubungan yang sangat 

rendah (antara 0.00 – 0.199), dan memiliki hubungan yang searah (positif) 

artinya semakin meningkat nilai ROE maka jumlah pengeluaran zakat 

akan meningkat. Selanjtunya diketahui nilai -t hitung sebesar -6,635 lebih 

kecil dari  -t tabel -2,571  dengan nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 

taraf nyata 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan return on 

equity (ROE) terhadap jumlah pengeluaran zakat di KJKS Ben Iman 

Lamongan. 

 

B. Saran 

1. Untuk  KJKS 

a. Agar diperhatikan lagi bagi pengelola nilai ROA dan ROE agar 

pengeluaran jumlah zakat dapat maksimal. 

b. Disarankan kepada pengelola agar diperhatikan syarat dan ketentuan 

zakat yang sesuai dengan syariah 
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2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Apabila ada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti 

tentang korelasi return on assets dan return on Equity terhadap jumlah 

pengeluaran zakat, disarankan untuk menambah atau mengembangkan 

variabel-variabel bebas yang lain. 


