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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian mengenai pengaruh religiositas dan 

pendapatan terhadap minat bayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri 

Kendal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel religiositas 

(X1) terhadap variabel minat bayar zakat (Y). Sebagaimana dinotasikan 

dalam uji t variabel religiositas (X1) nilai t hitung sebesar 6,697 > t tabel dan 

angka signifikan sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien 

regresi sebesar  33,7%. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pendapatan 

(X2) terhadap variabel minat bayar zakat (Y). Sebagaimana dinotasikan 

dalam uji t variabel religiositas (X2) nilai t hitung sebesar 8,809 > t tabel dan 

angka signifikan sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien 

regresi sebesar  75,6%. 

3. Secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

religiositas (X1) dan pendapatan (X2) terhadap minat bayar zakat . Hal 

ini dapat ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dibandingkan 

dengan F tabel, dimana nilai-nilai F hitung adalah 286,175 dengan angka 

signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05).  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Membayar zakat bukan hanya sekedar sebagai salah satu penggugur 

kewajiban kita sebagai seorang muslim, namun juga dengan membayar 

zakat banyak manfaat yang nantinya tidak hanya dirasakan oleh setiap 

individu yang membayar zakat tapi juga untuk semua orang atau seluruh 

umat. Baik dari kesejahteraan atau rasa kebersamaan akan adanya rasa 

saling tolong- menolong sebagai sesama umat. Nilai ini juga perlu 

tertanam kuat di setiap orang agar membayar zakat bukan hanya sebagai 

penggugur kewajiban dan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dan 

syariat agama Islam. 

2. Untuk BAPELURZAM PCM Weleri Kendal agar kiranya makin gencar 

melakukan gerakan untuk para muzaki agar membayar zakat sesuai 

dengan hitungan atas pendapatan mereka. Sehingga dalam membayar 

zakat tidak hanya asal, yang dapat menjadikan maknanya berubah 

menjadi infaq atau shadaqah. Lebih diperbanyak sosialisasi kepada 

masyarakat tentang kewajiban zakat, bukan hanya untuk muzaki yang 

sudah membayar zakat, tapi juga untuk calon muzaki. Perlu dikaji ulang 

untuk muzaki yang pendapatannya belum mencapai nishab, sehingga 

zakat yang dilaksanakan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Jika pendapatan belum mencapai nishab, maka dapat dikategorikan 

sebagai infak dan shodaqoh. 

3. Pada penelitian lebih lanjut, selain variabel religiositas dan pendapatan 

perlu ditambahkan lagi variabel bebas lain untuk lebih memperluas 

khasanah keilmuwan. 

5.3. Penutup 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

masih bayak kekurangan, meskipun penulis sudah berusaha semaksimal 

mungkin. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan 

informasi yang ada pada penulis. Untuk itu kritik serta saran yang konstruktif 

dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan 

pembahasan skripsi ini. 

 


