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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Dengan mengkaji, menelaah dan menganalisa optimalisasi pengelolaan 

dana zakat dalam program fundraising yang ada di Rumah Zakat, maka penulis 

menyimpulkan : 

1. Aktivitas yang dilakukan Rumah Zakat dalam meningkatkan jumlah 

pendapatan selama ini sangat baik karena terjadi usaha yang optimal. Adapun 

proses kegiatan fundraising yang dilakukan di Rumah Zakat Cabang Semarang 

adalah : 

a. Melakukan penelitian 

Untuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial 

agar pengumpulan lebih efektif dan efisien. 

b. Menentukan strategi 

Setelah melakukan penelitian maka menentukan strategi yang tepat agar 

dana yang terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan. 

c. Monitoring 

Memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan fundraising. 

Walaupun strategi yang digunakan Rumah Zakat Cabang Semarang sama 

dengan LAZ dan BAZ lainnya, namun strategi-strategi yang digunakan Rumah 

Zakat Cabang Semarang dalam pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat 

khususnya dalam program fundraising mendapatkan hasil yang baik dan 

memuaskan. Dari tahun ke tahun dana yang dihimpun semakin meningkat.  
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Terbukti karena Rumah Zakat sukses maka Rumah Zakat menjadi Lembaga 

Amil Zakat Nasional terbaik versi majalah S W A. Rumah Zakat  juga menjadi 

The Best Fundraising Award 2010 dari Indonesia Magnificence of Zakat. 

 

2. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan dana zakat adalah 

a. Pemilihan program yang sederhana 

b. Penerapan teknologi sistem informasi yang bagus 

c. Pengelolaan yang bagus 

d. Dikelola oleh orang yang berkompeten dibidangnya 

e. Kepercayaan muzakki 

f. Pengelolaannya sesuai syariah 

g. Tidak memiliki batas operasional wilayah 

h. Peluang banyaknya SDM 

i. Toleran  

 

B.  Saran-saran 

1. Dalam mendistribusikan dana zakat, Rumah Zakat dapat melakukan secara 

cermat. Agar pendistribusian zakat merata, adil dan tepat sasaran. 

2. Hendaknya Rumah Zakat melakukan koordinasi dengan lembaga amil 

zakat lainnya, agar dalam pembagiannya tidak ada yang mendapatkan 2 

kali atau bahkan lebih. 

3. Rumah Zakat lebih banyak melakukan komunikasi dengan masyarakat 

agar masyarakat terketuk hatinya untuk sadar zakat. 
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4. Untuk pelaporan keuangan, diharapkan Rumah Zakat Cabang Semarang 

dapat melaporkan keuangannya secara transparan. 

 

C.  Penutup 

Puja dan puji syukur penulis panjatkan  atas kehadirat Allah SWT berkat 

petunjuk-Nya dan walau banyak halangan dan rintangan penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul Studi Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat 

Dalam Program Fundraising Di Rumah Zakat Cabang Semarang. 

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik 

dan saran sangat penulis harapkan dari para pembaca. Penulis juga memohon 

kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis 

khususnya, dan kepada para pembaca pada umumnya. 

 

 


