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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab tentang 

efektifitas pengelolaan zakat di BAZ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 

penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pengelolaan zakat di BAZ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sudah 

berjalan efektif, walaupun masih banyak kendala-kendala yang di hadapi. 

karena kenyataan di lapangan masih banyak terdapat beberapa kekurangan 

namun yang paling mendasar adalah sosialisasi. Oleh karena sosialisasi 

merupakan bagian dari pelaksanaan, yang mempunyai implikasi terhadap 

minat dan simpati masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZ.   

b. Problematika  BAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Dalam aspek perencanaan, adalah Kurangnya tanggung jawab 

Pengurus yang akan melakukan perencanaan tersebut, Tidak adanya 

batasan waktu dan skala prioritas. 

2. Dalam aspek pengorganisasian, yaitu kurangnya kerja sama antar 

anggota baik dari pihak kecamatan sampai kelurahan, dikarenakan 

masih kurangnya kesadaran anggota terpilih dalam menjalankan 

tugasnya. 

3. Dalam aspek pelaksanaan, yakni berupa berkurangnya muzakki 

dikarenakan para muzaki rata-rata sudah mempunyai tempat 



74 

 

penyaluran zakatnya, akibat kurang sosialisasi mengenai BAZ. Dalam 

melaksanakan tugasnya, pengurus BAZ kurang mempunyai kesadaran 

kolektif dalam melakukan dan melaksanakan program perencanaan 

yang sudah disepakati bersama. Akibatnya itu menjadi absurditas 

(ketidak jelasan) dalam merealisasikan apa yang telah di programkan.  

4. Dalam aspek pengawasan, pengawasan yang dilakukan BAZ 

Kecamatan Ngaliyan sudah baik walaupun belum sempurna. 

Seharusnya dari pihak pengawas, dalam melakukan pengawasan harus 

dari tingkat atas sampai bawah, yakni dari pengawasan anggota BAZ 

Kecamatan sampai UPZ-UPZ yang ada di kelurahan (masjid yang 

ditunjuk). 

 B. Saran-Saran 

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai bahan masukan 

untuk  BAZ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebagai berikut : 

1) Kepada amil atau pengurus BAZ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

hendaknya kegiatan mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat 

terhadap masyarakat terus dilakukan agar pemahan tentang nilai-nilai 

filosofis zakat, keutaman, kegunaan, hikmah dan hukum tentang zakat 

dapat di pahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga di 

harapkan dapat menumbuh suburkan minat dan kesadaran berzakat 

bagi para muzakki terhadap BAZ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

Untuk meningkatkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, 

infak dan sedekah, kerjasama antar pengurus BAZ Kecamatan 
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Ngaliyan Kota Semarang ditingkatkan lagi, karena selama ini 

berdasarkan pengamatan penulis hal ini merupakan salah satu kendala 

yang dihadapi pengurus BAZ Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 


