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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan yang 

berhubungan dengan “" Strategi Fundraising Dana Infak 

melalui Gerakan Kotak celengan (Kencleng) di LAZISMU 

Kudus".” sebagai berikut: 

1. Strategi fundraising dana infak melaui program 

kenclengmu ada dua yaitu yang pertama yaitu  direct 

fundraising ,metode ini menggunakan cara-cara yang 

melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu 

bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan 

daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika 

dilakukan. Yang ke dua yaitu indirect fundraising, metode 

ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan 

partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk 

fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan 

daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki 

seketika. 

2. Problematika dan solusi alternatif strategi fundraising 

dana infak melalui program kenclengmu. Adapun 

problematikanya yaitu, pertama Peroblematika 

pengorganisasian yaitu kurangnya jumlah amil yang tidak 

memenuhi persyaratan jumlah amil yang di jelaskan di 

UU nomor 23 tahun 2011, dan kurang keaktifan semua 

anggota amil di LAZISMU Kabupaten Kudus. Kedua, 

minimnya manajemen sumberdaya manusia amil, di 

LAZISMU masih ada amil yang tidak berkompeten dalam 

kurang profesionalnya amil. Ketiga, kurang meluasnya 

sosialisasi keoada masyarakat keempat, kurangnya 

kesadaran masyarakat berinfak i LAZISMU. Adapun 

solusi alternatifnya yaitu. Yang pertama, Solusi dari 

problematika yaitu pertama, menambah jumlah amil dan 

amil di usahakan aktif di lembaga. Kedua, LAZISMU 

harus memiliki amil  yang berkompeten dalam bidangnya 

dan berprofesional dalam menjalankan tugasnya. Ketiga di 

perluaskan sosialisasi kepada masyarakat keempat, 
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memberi pengetahuan yang mendalam tentang ZIS agar 

masyarakat sadar akan pentingnya berinfak.  

 

B. Saran 

Berdasarkan proses dan hasil dari penelitian yang 

diperoleh, maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa 

saran yang kiranya dapat memberi manfaat kepada pihak-

pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Amil LAZISMU Kabupaten Kudus disarankan agar 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik itu 

dengan penjaringan calon anggota yang benar-benar 

berkompeten di bidang pengelolaan ZIS maupun dengan 

mengupgrade SDM yang telah ada, bisa dengan 

pelatihan maupun pendidikan amil. 

2. Memperluas jaringan pengetahuan tentang LAZISMU 

mulai dari keberadaan, sungsi dan tujuan adanya 

LAZISMU agar masyarakat luas bisa mengetahui dan 

berzakat melalui LAZISMU. 

 

C. Penutup 

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta sekalian 

alam. Dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha 

Agung yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta 

hidayah-Nya sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa rahmat serta 

salam sejahtera semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan 

pengikutnya. 

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan karya 

ilmiah ini banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang 

dimiliki. Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia 

menyadarkan penulis atas kekurangsempurnaan skripsi ini. 

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati memohon 

kepada pembaca untuk memberikan kritik yang membangun 

dan saran-saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu baik bantuan moril 

maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. Dari penulis 
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mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. 

Semoga apa yang telah dikerjakan penulis menjadi amalan 

yang diberkahi dan ikhlas semata-mata mengharap ridha-Nya. 

Sebagai akhir kata, terbesit suatu harapan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada 

umumnya, dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang 

akan datang. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin. 

 

 


