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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan fundraising zakat Lembaga Amil Zakat, 

Infak, dan Sedekah Masjid Al-Azhar (LAZISMAZ) 

Permata Puri Ngaliyan Semarang menggunakan 

metode direct fundraising dan indirect fundraising. 

2. Manajemen fundraising zakat LAZISMAZ sudah 

berjalan dengan efektif akan tetapi belum maksimal, 

karena dari delapan indikator efektivitas yang 

digunakan dalam penelitian ini ada beberapa 

indikator yang belum terealisasi, yaitu adalah: 

a. Tujuan operasi jangka pendek LAZISMAZ 

belum diterapkan dalam pelaksanaan fundraising 

zakat. 

b. Pelaksanaan direct fundraising oleh Laskar 

LAZISMAZ belum berjalan maksimal, selain itu 

pelaksanaan program capacity building dan 
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evaluasi perolehan hasil fundraising Laskar 

LAZISMAZ belum berjalan secara konsisten. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang dapat penulis 

sampaikan kepada pengurus LAZISMAZ sebagai bahan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait 

fundraising zakat LAZISMAZ sebagai berikut: 

1. Menerapkan tujuan operasi jangka pendek dalam 

pelaksanaan fundraising zakat. Untuk mencapai 

tujuan operasi jangka panjang dibutuhkan tujuan 

operasi dalam jangka pendek. Dalam aspek 

fundraising zakat, hendaknya pengurus LAZISMAZ 

memberikan target kepada Laskar LAZISMAZ 

dalam jangka pendek. Target tersebut dapat berupa 

jumlah perolehan muzakki baru atau jumlah 

kunjungan sosialisasi ke rumah calon muzakki  yang 

harus dicapai oleh Laskar LAZISMAZ dalam jangka 

waktu tertentu.  Misalnya dalam waktu tiga bulan 

Laskar LAZISMAZ bisa ditargetkan untuk 

menghimpun minimal satu muzakki baru, atau 

ditargetkan untuk melakukan sosialisasi minimal 

mengunjungi lima rumah calon muzakki, dan 

sebagainya. Dengan adanya target tersebut akan 
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memperjelas tujuan operasi jangka pendek 

LAZISMAZ, semakin jelas tujuan jangka pendek 

maka semakin mudah pula untuk mencapai tujuan 

jangka panjang. 

2. Memaksimalkan direct fundraising melalui Laskar 

LAZISMAZ. Metode direct fundraising LAZISMAZ 

terbukti mampu meningkatkan perolehan muzakki 

maupun dana zakat LAZISMAZ. Hendaknya Laskar 

LAZISMAZ lebih disiplin dan lebih giat lagi dalam 

melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat secara face 

to face ke rumah calon muzakki. 

3. Melaksanakan program capacity building dan 

evaluasi hasil kerja Laskar secara konsisten. 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah Yang mengajar manusia 

dengan perantara kalam, dan mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya. Sholawat serta salam 

penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

merupakan sumber dari beberapa ilmu dan hukum.  

Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas do’a 

kedua orang tua sehingga mampu menyelesaikan karya 

tulis ini. 
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Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa 

dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan, 

karena keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak 

pernah luput dari kesalahan. Kritik dan saran dari 

pembaca yang bersifat konstruktif selalu penulis 

harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam 

penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga penelitian 

skripsi ini dapat memberi pengetahuan baru dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal ‘alamin. 

 

 


