BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Menurut M. Saefuddin dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah
sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan
dalam masyarakat muslim. Zakat berposisi fardhu 'ain bagi umat Islam
yang beriman dan takwa. Dengan zakat, umat mampu membangun
pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan income-economic growth
with

equity.

Menurut

M.

Saefuddin,

untuk

mengelola

atau

mengembangkan zakat harus dimiliki potensi kepemimpinan yang
berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun,
mendistribusikun dan memanfaatkan zakat untuk khalayak sasaran
berdasarkan syariah. Hendaknya pengumpulan zakat itu berbasis
manajemen. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada
kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan serta
dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik.
2. Apabila pendapat ahmad m.saefuddin di telaah secara mendalam, terlihat
pendapatnya sudah di wujudkan dalam pengelolaan zakat di indonesia ,hal
ini dapat dikaji dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undangundang Tentang Pengelolaan Zakat). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan
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Zakat) ditegaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat. Ayat (7) menyatakan Badan Amil Zakat
Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang
melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ayat (8) menandaskan
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga
yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

B. Saran-saran
Perguruan tinggi hendaknya membuka akses pada peneliti lainnya
untuk meneliti lebih dalam lagi tentang pengelolaan zakat yang efektif dan
efisien serta berbasis manajemen.
C. Penutup
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas
rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi.
Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin
namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik
dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini
ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

