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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB 

IV maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang berhubungan 
dengan “Analisis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat 
dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (Telaah 
LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus)” sebagai berikut: 
1. Implementasi prinsip good corporate governance dalam 

manajemen pengelolaan lembaga amil zakat yang dilakukan 
oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus yaitu: 
Pertama, prinsip tranparansi menekankan bahwa LAZNAS 
BMH Kudus menyampaikan informasi mengenai sistem 
perencanaan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian 
dan pelaporan dana zakat yang dilakukan oleh LAZNAS BMH 
Kudus kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Kedua, 
prinsip akuntabilitas menekankan bahwa suatu kepastian 
pengelolaan dana zakat melalui sistem pelaporan zakat harus 
dapat dipertanggungjawabkan oleh LAZNAS BMH Kudus. 
Ketiga, prinsip responsibilitas menekankan bahwa tanggung 
jawab sosial terhadap stakeholders berdasarkan manajemen 
untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur LAZNAS 
BMH Kudus. Keempat, prinsip fairness menekankan bahwa 
semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat maupun 
pihak yang berkepentingan (muzaki dan mustahik) di 
LAZNAS BMH Kudus harus diperlakukan adil. Kelima, 
prinsip independensi menekankan bahwa LAZNAS BMH 
Kudus tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam 
pengelolaan dana zakat. 

2. Dampak yang ditimbulkan dari imlementasi good corporate 
governance dalam manajemen pengelolaan LAZ yang 
dilakukan oleh LAZNAS BMH Kudus yaitu meningkatkan 
kualitas lembaga amil zakat dan kepercayaan muzaki, menutup 
kecurigaan dan menghadirkan rasa nyaman terhada para 
stakeholder, meningkatkan minat para calon muzaki untuk 
berzakat di lembaga amil zakat. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan good 
corporate governance di LAZNAS BMH Kudus. Adapun 
faktor pendukungnya yaitu adanya komitmen pengurus 
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LAZNAS BMH Kudus dalam menerapkan good corporate 
governance, adanya regulasi dan kebijakan yang mengacu 
pada praktik good corporate governance. Sedangkan faktor 
penghambatnya yaitu tingkat pemahaman dan kemampuan 
amil dalam mempersepsikan good corporate governance 
masih rendah. 
 

B. Saran-saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan 

kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang penulis 
sampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah; 
1. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam hal 

pelaksanaan pengelolaan zakat sebaiknya lebih memperhatikan 
lagi terkait prinsip good corporate governance dalam 
manajemen pengelolaannya, sehingga nantinya lembaga 
tersebut dapat tersistem dengan baik. 

2. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam mengelola 
dana zakat agar memperbanyak program yang lebih produktif 
lagi agar lembaga amil zakat mampu merubah mustahiq 
menjadi muzaki hal ini sejalan dengan tujuan historis zakat 
yaitu mengentaskan kemiskinan. 

3. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam melakukan 
pelaporan keuangan agar lebih memperhatikan transparansi 
dan akuntabilitasnya. 

4. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam perekrutan 
karyawan (amil) harus yang profesional dalam bidangnya. 
 

C. Penutup 
Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufiq dan inayah-Nya 
kepada penulis. Tidak lupa shalawat dan salam selalu penulis 
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi 
umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas 
akhir ini meski dalam bentuk yang sederhana ini. Penulis sangat 
menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini jauh dari kata 
sempurna. Oleh kaena itu, saran dan kritik yang membangun dari 
semua pihak yang telah membaca penelitian ini penulis harapkan 
dapat memperbaiki dan menyempurnakan tugas akhir ini. 

Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang 
telah terlibat dan memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga dan 
do’a, penulis berharap semoga pihak yang telah terlibat dalam 
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penelitian ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan mudah-
mudahan tugas akhir yang sesederhana ini dapat memberikan 
manfaat serta wawasan baru khususnya bagi penulis dan pada 
umumnya bagi semua pihak. Aamin. 

 
 
 
 
 


