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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan penelitii dalam tulisan ini adalah ingin mengetahui peran 

religiusitas dalam memoderasi pengaruh pengetahuan zakat dan 

kepercayaan terhadap preferensi PNS Muslim dalam membayar zakat 

profesi melalui Baznas Kabupaten Pati. Responden berjumlah 97 PNS 

Muslim yang mengeluarkan zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Pati. 

Dari hasil uji PLS, simpulan hasil untuk peneltian ini adalah:   

1. Pengetahuan zakat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

preferensi PNS Muslim, yang berarti hasil penelitian ini  menunjukkan 

bahwa tingginya pengetahuan zakat seseorang, maka akan tinggi pula 

tingkat preferensi seseorang. Sehingga dari hasil penjelasan tersebut, 

dinyatakan bahwa H1 diterima. 

2. Kepercayaan berpegaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

PNS Muslim, yang berarti hasil penelitian ini menunjukkan tingkat 

kepercayaan yang tinggi, akan membuat tingkat preferensi seseorang 

juga tinggi dan meningkat. Sehingga dari hasil penjelasan tersebut, 

dinyatakan bahwa H2 diterima. 

3. Ada peran religiusitas dalam mempengaruhi pengetahuan zakat 

terhadap preferensi PNS Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa 

religiusitas dan pengetahuan zakat dapat meningkatkan preferensi 

seseorang dalam membayar zakat. Artinya, pengetahuan zakat 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap preferensi dalam 

membayar zakat melalui variabel religiusitas. Religiusitas dapat 

mempengaruhi hubungan pengaruh pengetahuan zakat terhadap 

preferensi membayar zakat. Sehingga dari hasil penjelasan tersebut, 

dinyatakan bahwa H3 diterima. 

 

4. Ada peran religiusitas dalam mempengaruhi kepercayaan terhadap 

preferensi PNS Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas dan 

kepercayaan dapat meningkatkan preferensi seseorang dalam 

membayar zakat. Artinya, kepercayaan berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap preferensi dalam membayar zakat melalui variabel 

religiusitas. Religiusitas dapat mempengaruhi hubungan pengaruh 

pengetahuan zakat terhadap preferensi membayar zakat. Sehingga dari 

hasil penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa H4 diterima. 
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B. Keterbatasan Penelitian  

Walaupun telah dilakukan sebaik mungkin, tetapi dalam 

penelitian yang peneliti lakukan, masih ada beberapa masalah yang 

dibatasi yaitu meliputi:  

1. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang dipilih, sehingga 

hasil penelitian kurang luas dan hanya berputar pada variabel tersebut 

saja.  

2. Keterbatasan kondisi, waktu, biaya dan lain-lain yang dapat 

menyebabkan penelitian ini tidak bisa memaksimalkan hasil 

penelitiannya.  

3. Kuesioner hanya disebarkan kepada PNS Muslim Kabupaten Pati 

saja, sehingga cakupan dalam penelitian ini relatif sempit. Penelitian 

selanjutnya hendaknya mengambil sampel ditingkat yang lebih luas 

lagi seperti mengambil dua atau tiga kabupaten untuk perbandingan 

agar hasilnya bisa lebih kompleks.  

4. Situasi yang kurang memungkinkan di masa pandemi, maka 

menjadikan penelitian ini kurang maksimal dan total untuk 

menyampaikan permasalahan penelitian kepada semua yang 

berkepentingan. 

 

C. Saran 

Dari uji data yang dilakukan untuk memecahkan masalah, maka 

di sini penulis akan utarakan  sedikit saran untuk penelitian yang akan 

datang yang masih sejenis dengan permasalahan yaitu: 

1. Bagi karya ilmiah selanjutnya diharapkann melakukan penelitian 

dengan menggunakan beberapa gabungan beberapa baznas dua 

kabupaten atau tiga, mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda 

dan bisa membuat perbandingan tingkat preferensi para muzzaki 

dalam membayar zakat profesi pada perubahan. 

2. Bagi tulisan berikutnya diharapkan dapat memperluas populasinya 

sehingga hasil kesimpulan lebih maksimal, dapat diuji dengan teknik 

analisis data yang berbeda, memperluas segala aspek untuk 

mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.   

3. Baznas Kabupaten Pati sebaiknya membuat sedikit ketentuan untuk 

taat dalam zakat kepada seluruh instansi pemerintah di Kabupaten 

Pati karena seseorang yang mempunyai ukuran religiusitas tinggi 

belum tentu taat membayar zakat profesi. Dan bagi muzzaki di daerah 

lingkungan pemerintah Kabupaten Pati diharapkan memenuhi 

tanggung jawabnya untuk menunaikan zakat profesi. Karena banyak 

PNS Muslim Kabupaten Pati yang sebenarnya memenuhi syarat untuk 

melaksanakan zakat profesi namun belum memenuhi kewajiban zakat 

profesi. 
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4. Bagi PNS Muslim diharapkan setelah membaca tulisan ini, 

diharapkan tingkat kesadaran lebih tinggi dalam menunaikan ibadah 

wajibnya untuk berzakat yang sudah mampu memenuhi nisab. Karena 

mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib.  

 

D. Penutup  

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, saya sangat bersyukur akhirnya 

terselesaikan tesis ini sebagai tugas akhir syarat penerimaan ijazah strata 

dua. Peneliti sangat bersyukur dan berbahagia karena Allah telah berikan 

karuniaNya sehingga tanpa kuasa-Nya memberikan kemampuan pada 

peneliti untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Selain itu, disini peneliti 

sadari terdapat pihak-pihak yang turut andil memberikan semangat, 

kritikan, masukan atau saran, bahkan sumbangan materil hingga pada 

akhirnya peneliti mampu menyelesaikan tesis ini. Terimakasih sebesar-

besarnya peneliti haturkan kepada semua pihak. 

Penyusunan tesis ini telah peneliti sesuaikan dengan prosedur 

penulisan karya tulis ilmiah dari Institute Agama Islam Negeri Kudus 

dengan sangat hati-hati. Akan tetapi kesempurnaan milik Allah dan 

kekurangan milik peneliti, sehingga jika ada kekurang sempurnaan dalam 

penelitian peneliti, tanggapan dan saran yang membangung untuk 

pembenahan selanjutnya sangat peneliti harapkan. 

Harapan dalam sanubari peneliti, semoga tesis yang peneliti tulis 

dapat bermanfaat memberikan kontribusi keilmuan bidang Ekonomi 

Syariah pada semua pembaca dan khususnya bagi peneliti. Aamiin Aamiin 

Aamiin Ya Robbal Alaamiin. 

  

.  

 

 


