BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik
beberapa kesimpulan tentang manajemen penghimpunan dan penyaluran
zakat di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang.
Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dompet

Peduli

Ummat-Daarut

Tauhiid

Cabang

Semarang

menggunakan metode direct fundraising (langsung) dan indirect
fundraising (tidak langsung). Selain itu upaya yang dilakukan oleh
Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang agar dana
yang terkumpul dapat tepat sasaran ditempuh upaya strategis seperti
memberi kebebasan kepada muzakki, untuk memilih programprogram yang sudah berjalan atau yang akan dilaksanakan melalui
sosialisasi dengan cara membuka stand-stand ketika ada event atau di
tempat keramaian.
2) Mengenai masalah profesional dan transparansi Dompet Peduli
Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang layak dikatakan akuntabel
sebagai lembaga nirlaba karena didukung oleh beberapa sarana.
Manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan
Dompet

Peduli

Ummat-Daarut

Tauhiid

Cabang

Semarang

memberikan kemudahan bagi muzakki yang ingin menyalurkan
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zakatnya dengan cara menghubungi TimSil yang nantinya akan
dijemput di lokasi muzakki sehingga tidak menyita waktu para
muzakki untuk datang ke kantor cabang Semarang. Selain itu
Kelebihan manajemen yang dimiliki oleh Dompet Peduli UmmatDaarut Tauhiid Cabang Semarang adalah banyaknya program kerja
atau kegiatan yang bersifat insidental / kondisional sehingga lembaga
ini memiliki jiwa kreatifitas yang lebih daripada lembaga amil zakat
yang lainnya.
B. SARAN-SARAN
Berdasar atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan
segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang
dapat penulis berikan adalah :
1) Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang
telah direncanakan jadi penyusunan manajemen selanjutnya bisa lebih
diteliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya dan
bisa menjadi acuan berikutnya.
2) Kepada pengurus zakat di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid
Cabang Semarang hendaknya kegiatan mensosialisasikan kesadaran
untuk berzakat terhadap masyarakat harus diupayakan terus agar
pemahaman 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 lembaga
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amil zakat di manapun berada, terutama di Dompet Peduli UmmatDaarut Tauhiid Cabang Semarang.
C. PENUTUP
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang
telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad Saw, yang
telah memberikan teladan dalam mengarungi kehidupan. Sukran jazilan
untuk ibu dan bapak yang selalu mendo’akan.
Meskipun telah berusaha optimal, penulis menyadari dalam skripsi ini
masih banyak kekurangan, sehingga jauh dari kesempurnaan. Sehingga saran
dan kritik yang konstruktif sangat penulis nantikan. Untuk kemajuan dan
kesempurnaan dalam penulisan-penulisan selanjutnya.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat kepada penulis, dan juga pembaca.

