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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas 

mengenai faktor religiusitas dan kepercayaan yang 

mempengaruhi minat masyarakat berzakat melalui Yatim 

Mandiri Kudus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil Uji t terkait pengaruh religiusitas 

terhadap minat zakat masyarakat pada Yatim Mandiri 

Kudus diketahui bahwa religiusitas  berpengaruh 

signifikan terhadap minat zakat masyarakat. Hasil tersebut 

dapat diketahui dengan melihat perolehan dari hasil uji t, 

dimana diperoleh nilai Sig sebesar 0,000. Nilai Sig yang 

lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05) dapat disimpulkan 

bahwa keputusannya artinya signifikan yang berarti 

Religiusitas berpengaruh terhadap minat muzaki dalam 

membayar zakat di Yatim Mandiri Kudus. 

2. Berdasarkan hasil Uji t terkait pengaruh kepercayaan 

terhadap minat zakat masyarakat pada Yatim Mandiri 

Kudus diketahui bahwa kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap minat zakat masyarakat. Hasil tersebut 

dapat diketahui dengan melihat perolehan dari hasil uji t, 

dimana diperoleh nilai Sig sebesar 0,000. Nilai Sig yang 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dapat disimpulkan 

bahwa keputusannya artinya signifikan yang berarti 

Kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzaki 

membayar zakat di Yatim Mandiri Kudus. 

3. Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan diketahui bahwa 

Religiusitas dan Kepercayaan secara bersama-sama atau 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Zakat 

masyarakat pada Yatim Mandiri Kudus. Hasil ini dapat 

dilihat dari tabel Anova dimana nilai probabilitas (Sig) 

sebesar 0,000. Karena nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05), 

maka kesimpulannya adalah signifikan artinya bahwa 

Religiusitas dan Kepercayaan berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Zakat masyarakat di Yatim Mandiri 

Kudus.  
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B. Saran 

Beberapa saran yang perlu dikemukakan sehubungan 

dengan hasil penelitian ini adalah :  

1. Bagi lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Kudus agar 

selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada 

masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan serta 

religiusitas sehingga masyarakat lebih mengetahui 

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kabupaten Kudus 

dan menumbuhkan minat zakat pada Yatim Mandiri 

Kudus. 

2. Bagi masyarakat dianjurkan agar lebih memahami 

kewajiban untuk berzakat dan menyalurkan wajib 

zakatnya melalui lembaga Lembaga Amil Zakat, agar 

pendistribusian dana zakat lebih merata dan juga akan 

membantu program-program yang telah direncanakan 

lembaga. 

 

C. Penutup 

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta sekalian 

alam. Dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha 

Agung yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, serta 

hidayahNya. Sehingga memungkinkan bagi penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak lupa rahmat 

serta salam sejahtera semoga selalu dilimpahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat dan seluruh pengikutnya. 

Penulis menyadari betul dalam penyusunan karya 

ilmiah ini banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang 

dimiliki. Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, 

menyadarkan penulis akan kekurangan kesempurnaan skripsi 

ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati memohon 

kepada pembaca untuk memberikan kritik yang konsuktif dan 

saran-saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini sangat 

penulis harapkan. 

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu baik bantuan moril 

maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Dan penulis 

mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. 
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Semoga apa yang telah dikerjakan penulis menjadi amalan 

yang di berkahi dan ikhlas semata-mata mengharap ridhoNya. 

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. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin. 
 


