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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Pengelolaan 

Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pengembangan Dakwah (Studi kasus Badan 

Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Pedurungan)”. Kesimpulan tersebut adalah 

sebagai berikut :  

1. Pengelolaan zakat di BAZ, kecamatan pedurungan setelah perencanaan  

yaitu pengorganisasian yang dilakukan dengan cara Pertama, membagi dan 

menggolongkan tindakan kedalam kesatuan-kesatuan dengan cara 

spesialisasi kerja melalui pengangkatan korlap KSM, Kedua, 

menempatkan dan menetapkan pelaksana kegiatan kepada orang-orang 

yang tepat dibidang pendayagunaan dan korlap, Ketiga, memberikan 

wewenang dan tanggumg jawab yang seimbang kepada pelaksana 

pemberdaya yaitu departemen pendayagunaan dan korlap KSM, Keempat, 

menetapkan jaringan hubungan antara petugas BAZ kecamatan 

pedurungan dengan karyawan lainnya. 

2. Terdapat faktor pendukung yang dimiliki oleh BAZ Kecamatan 

Pedurungan. 

Faktor pendukungnya adalah kualitas SDM  yang ada cukup memadai, 

penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat dengan baik, 
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dengan adanya pembagian (Job Description) yang jelas, adanya 

penjabaran program pada masing-masing unit atau bidang dan adanya 

kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BAZ Kecamatan 

Pedurungan. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga full timer 

dalam melaksanakan ZIZ, belum adanya persamaan persepsi pada masing-

masing personel BAZ dengan UPZ, kurangnya SDM untuk memahami 

dan melaksanakan mekanisme program kerja BAZ dan lambannya 

pendistribusian yang disebabkan oleh kurang respon dan koordinasi antara 

BAZ dengan UPZ pada masing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan 

Pedurungan. 

 

5.2. Saran-saran  

Sehubungan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, ada 

beberapa hal yang hendak penulis sarankan, pengelolaan zakat, infaq dan 

shodaqoh untuk pengembangan dakwah BAZ Kecamatan Pedurungan secara 

umum sudah diterapkan secara benar, namun ada yang perlu diperhatikan 

diantaranya :  

1. Hendaknya dalam pemberian tugas kepada Staf harus benar-benar 

diperhatikan agar Staf benar-benar menguasai bidang yang ia pegang dan 

mampu menjalankannya dengan baik. 

2. Dalam perekrutan petugas hendaknya mencari orang yang faham makna 

akan zakat, infaq dan shodaqoh 



95 

 

3. Berkaitan dengan dana hendaknya BAZ Kecamatan Pedurungan lebih 

banyak mencari muzakki agar jumlah mustahiq terkurangi 

4. Hendakmya mencari lebih banyak lagi sumber daya manusia yang bagus 

agar tidak ada lagi tugas ganda karna kurangnya petugas. 

 


