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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang analisis strategi fundraising di KJKS 

BMT Marhamah Wonosobo untuk meningkatkan pengelolaan dana   zakat 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Strategi fundraising di LAZIS KJKS BMT Marhamah adalah 

melalui internal dan eksternal.Dari sisi  internal yaitu 

dikalangan pegawai sendiri dan para nasabah sedang disisi 

eksternal melalui berbagai strategi yaitu sosialisasi, 

komunikasi, hubungan dengan lembaga dan perusahaan dan 

mendayagunakan dana ZIS melalui produk pembiayaan.  

2. Dari strategi yang sudah bejalan tersebut pelaksanaannya 

mempunyai hambatan –hambatan dan solusi dari hambatan 

tersebut yaitu: 

a) Hambatan-hambatan 

1.Pelaksana belum optimal dalam melaksanakan tugas dan 

belum sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya. 

2.Pembukuan dan manajemen administrasi yang masih 

sederhana. 

3.Publikasi Laporan ZISWA masih sering terlambat, bersama 

bertambahnya donatur dan laporan yang secara manual. 
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4.Pengembangan, Pemberdayaan, dan program kerja belum 

dapat terlaksana dengan baik karena masih minimnya 

pendapatan zakat dan infaq. 

5.Kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya kepada kegiatan 

Baitul Maal BMT Marhamah. 

6.Keterbatasan ulama-ulama daerah yang memiliki kemampuan 

konsep zakat maal yang mumpuni. 

7.Belum tahu dan kurang adanya masyarakat dalam memahami 

masalah zakat. 

b) Solusi Pemecahnya 

1. Mengoptimalkan kerjha pelaksana secara proaktif terjun ke 

lapangan dan mengadakan majlis mudzakarah antara 

Pelaksana, Pengurus, dan General Manager 

8. Mengikuti pelatihan-pelatihan zakat dan mengadakan study 

banding ke LAZIS yang lebih maju. 

9. Meningkatkan kerjasama antara petugas maal dengan 

karyawan/distributor, secara tegas dan disiplin untuk memantau 

dan mencatat data keluar masuknya Paket Sembako yang 

dikelolanya. 

10. Mengadakn perluasan jaringan dengan BAZIS, LAZIS, 

instansi Pemerintah dan Perusahaan yang lebih besar, baik 

lokal maupun nasional bahkan internasional untuk memperluas 

jaringan dan memperbanyak donatur. 
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11. Memberikan pelaporan berkala kepada donatur dan 

mempublikasikan hasil kegiatan LAZIS BMT Marhamah lewat 

media cetak dan elektronik. 

12. Perlu adanya pelatihan dan penyatuan pengertian konsep 

zakat khusus bagi ulama-ulama dengan mendatangkan 

narasumber badan Syari’ah dari LAZIS yang sudah Profesional 

13. Bekerjasama dengan ulama-ulama untuk membantu 

mensosialisasikan konsep zakat lewat majlis ta’lim. 

B. Saran 

 Walapun secara umum hasil pengumpulan dana ZIS mengalami 

peningkatan, namun fundraising yang dilkukan LAZIS KJKS BMT 

Marhamah masih perlu ditingkatkan lagi, agar strategi fundraising LAZIS 

KJKS BMT Marhamah mampu mencapai target secara optimal. 

Dan LAZIS KJKS BMT Marhamahharus terus bereksplorasi 

sehubung dengan banyaknya pesaing sejenis agar LAZIS selalu 

transparan,amanah,akuntebel yang lebih meningkatkan tatakerja, SDM 

pengelola agar nasabah dan masyarakat lebih mempercayakatan ZIS kepada 

LAZIS KJKS BMT Marhamah. 

C. Penutup 

  Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur 

Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan 

kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.Penulis 
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menyadari bahwa tugs akhir ini masih jauh dari kesempurnaan,semoga 

kekurangan ini bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik 

lagi.Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 

perbaikan tugas akhir ini dan selanjutnya. 

  Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pada pembaca pada umumnya,serta semoga mendapat ridho dari Allah 

SWT.Amiin ya robbal ‘alamin. 


