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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Nilai personal berpengaruh signifikan terhadap sikap dalam membayar 

zakat penghasilan.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR sebesar 4,092 dan 

nilai p sebesar 0,000. 

2. Sikap berpengaruh signifikan terhadap komitmen dalam membayar zakat 

penghasilan.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR sebesar 2,952 dan nilai 

p sebesar 0,003. 

3. Norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap komitmen dalam 

membayar zakat penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR sebesar 

2,773 dan nilai p sebesar 0,006. 

4. Kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap komitmen dalam 

membayar zakat penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai CR sebesar 

3,660 dan nilai p sebesar 0,000. 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Objek yang digunakan terbatas pada muzakki se-Kabupaten Pati saja 

sehingga hasilnya belum mewakili muzakki secara umum di seluruh 

Indonesia. 

2. Penelitian hanya dilakukan selama 6 (enam) bulan sehingga hasil 

penelitian dimungkinkan masih kurang sempurna.  

3. Variabel yang diteliti terbatas pada nilai personal, sikap, norma subjektif, 

kontrol perilaku sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap komitmen 

membayar zakat masih banyak yang belum digunakan. 
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C. Saran 

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, maka berikut ini akan 

disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Lembaga 

Zakat dan Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam pengelolaan zakat.  

1. Adapun saran-saran yang dapat di berikan oleh peneliti sekaligus juga 

merupakan bentuk evaluasi bagi Lembaga Zakat sebagai berikut:  

a. Meningkatkan pelayanan terhadap muzakki dalam hal ini memberikan 

kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat ke Lembaga Zakat.  

b. Memperbaiki manajemen pengelolaan zakat baik pengumpulan 

maupun penyaluran zakat.  

c. Lebih bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya 

sebagai Lembaga Amil Zakat.  

d. Meningkatkan sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat ke 

Lembaga Zakat.  

2. Pemerintah  

Sesuai dengan harapan peneliti menyusun tesis ini, maka penulis 

berharap kepada Instansi-Instansi terkait seperti Kementrian Agama Pusat 

dan Badan Amil Zakat Nasional dan Daerah, serta Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati dan Lainnya, untuk dapat membuat kebijakan yang 

strategis, guna membantu Lembaga Zakat yang ada di Kabupaten Pati 

dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat setiap tahunnya. Sampai 

membantu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang benar-

benar membutuhkan, serta melakukan pengawasan agar dana yang 

terkumpul dapat digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat. 

Selain itu, Kementrian Agama, Badan Amil Zakat Nasional dan 

Daerah, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Lainnya diharapkan 

dapat memberikan pendekatan secara personal kepada muzakii agar dapat 

memberikan pandangan-pandangan yang luas serta memberikan 

dukungan secara pribadi bahwa membayar zakat merupakan rukun Islam 

yang sifatnya wajib dan harus dilakukan. 


