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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan meneliti Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) 

Kecamatan Karangrayung,  penulis mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat 

terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung dibedakan 2 (dua) macam, yaitu 

berasal dari dalam (faktor intern) dan berasal dari luar (faktor ekstern). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZ 

Kecamatan Karangrayung yang berasal dari dalam (Faktor Intern), yaitu 

kelembagaan, yang meliputi sistem, management, money, material, 

methode, market, dan informasi, aliansi/rencana strategis, kejelasan visi 

dan misi, program dan rencana kerja, struktur organisasi, legalitas, 

evaluasi kerja dan sosialisasi dan publikasi, Sumber Daya Manusia, dalam 

hal ini pengurus dan pengelola BAZ Kecamatan Karangrayung, dan 

loyalitas dan profesionalisme terhadap BAZ masih rendah, antara lain 

SDM (pengelola zakat) belum professional mengelola zakat masih 

sambilan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZ 

Kecamatan Karangrayung yang berasal dari luar (Faktor Ekstern), yaitu 

belum optimalnya kepercayaan masyarakat dan jumlah muzakki yang 
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harus semakin ditingkatkan, masyarakat belum terbiasa menyalurkan zakat 

pada badan/Badan Amil Zakat, krisis ekonomi masih dialami oleh 

masyarakat karena kegiatan ekonomi yang kurang stabil sehingga 

pendapatan masyarakat menurun, dan masyarakat belum memahami apa 

yang harus dizakati, dan yang dikenal selama ini barulah sebatas zakat 

fitrah. 

B. Saran 

1. Meskipun  kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan 

Karangrayung sudah baik, namun kepercayaan masyarakat perlu terus 

ditingkatkan agar terjadi optimalisasi pengelolaan zakat sehingga jumlah 

muzakki semakin meningkat.  

2. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung, maka pihak 

pengelola BAZ dapat melakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meminimalisasikan 

faktor-faktor yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

BAZ Kecamatan Karangrayung. 

C. Penutup 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan harapan semoga bermanfaat 

bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. 



 

87 

 

Dalam pembahasan-pembahasan skripsi ini sudah tentu masih terdapat 

kesalahan dan ketidaksempurnaan, karena kekurangan selalu ada dalam diri 

setiap manusia dan hanya Allah SWT lah Dzat Yang Maha Sempurna. Namun 

penulis yakin bahwa dalam skripsi ini juga terdapat beberapa hal yang positif, 

dan semoga hal-hal yang positif tersebut dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

rahmah-Nya kepada penulis maupun kepada pembaca yang budiman, amin. 

 


