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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LAZSINU 

Kudus, serta pembahasan yang disertai dengan teori dan konsep yang 

mendukung mengenai penelitian ini maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

Hasil pengujian hipotesis pada uji t yang dilakukan 

menunjukkan bahwa nilai thitung adalah sebesar 15.153, sedangkan 

nilai ttabel adalah 2.004 dengan signifikansi 0.034. dari penelitian 

tersebut menunjukkan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 

(15.153>2.004) dn nilai signifikansi kurang dari 0.05 (0.034<0.05), 

sehingga variabel pendayagunaan zakat produktif berpengaruh 

siginifikan terhadap variabel tingkat pendapatan mustahiq. Hal ini 

membuktikan apabila zakat produktif dalam bentuk modal usaha 

didayagunakan secara baik dan mustahiq diberikan arahan serta 

pengawasan selama berwirausaha maka tingkat penadapatan 

mustahiq akan meningkat.  

 

B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat 

disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Bagi perusahaan 

a. LAZISNU Kudus sebaiknya selalu menigkatkan 

pendayagunaan zakat produktif, karena dengan adanya zakat 

produktif dapat menjadikan mustahiq memiliki pemahaman 

serta kesadaran dan kemandirian dalam berusaha. 

b. LAZISNU Kudus sebaiknya memberikan arahan serta 

bimbingan terhadap mustahiq penerima zakat produktif 

sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan secara 

berkelanjutan dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam 

kegiatan usaha. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkn dapat melakukan 

pengamatan dan observasi dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak dari penelitian ini sehingga memberikan kemungkinan 

yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya dan 

memberikan hasil yang lebih akurat. 
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C. Keterbatasan 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan prosedur penelitian buku, 

penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaanya, 

antara lain: 

1. Penelitian ini anya meneliti pengaruh pendayaguaan zakat 

terhadap tingkat pendapatan. Masih terdapat beberapa variabel 

yang memberikan pengaruh terhadap tingat pendapatan, 

sehinggan memiliki kontribusi penelitian yang kurang luas. 

2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan 

responden yaitu melalui kueisioner, terkadang responden tidak 

menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan pikiran, pendapat, dan pemahaman yang 

berbeda dari responden. 
 


