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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksaan pengumpulan dana di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui lembaga 

keuangan perbankan ini telah memberikan beberapa kemudahan kepada 

muzakki dalam pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Pembayaran yang 

dilakukan melalui perbankan ini mulai digunakan masyrakat khususnya 

masyarakat yang sudah mengerti dengan pembayaran non tunai seperti 

transfer, entah itu via ATM, mobile banking, internet banking, atau bahkan 

aplikasi dan barcode. Hal ini terbukti dengan terkumpulnya dana yang selalu 

sesuai dengan target lembaga bahkan bisa melebihi target yang ditetapkan. 

Kemudahan yang diberikan memberikan banyak keuntungan kepada 

muzakki, khususnya muzakki yang sibuk dan tidak banyak waktu untuk 

pergi langsung ke BAZNAS Provinsi Kalsel sehingga lebih memilih 

melakukan pembayaran lewat transfer. Kemudahan ini tidak lepas dengan 

banyaknya kerjasama yang dilakukan BAZNAS dengan lembaga keuangan 

perbankan sehingga peran lembaga keuangan perbankan sangat penting bagi 

tercapainya target dalam hal pengumpulan dana di BAZNAS. 

2. Efektifitas pengumpulan dana di BAZNAS Provinsi Kalsel melalui lembaga 

keuangan perbankan dapat dikatakan sudah efektif, dilihat dari segi 
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indikator pencapaian target yang ditetapkan oleh lembaga sudah mencapai 

target. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya jumlah target yang ditetapkan 

oleh lembaga dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Selain 

itu karena tercapainya indikator-indikator efektifitas yaitu keberhasilan 

pencapaian, ekonomis yaitu biaya dipergunakan dengan secepatnya dan 

setepatnya, pelaksaan kerja yang bertanggung jawab, pembagian kerja yang 

nyata, rasionalitas, prosedur kerja yang praktis, dan akuntabilitas yang bisa 

dipertanggungjawabkan sedangkan dari segi progresvitas juga dikatakan 

efektif. Hal ini dibuktikan dengan melihat jumlah pengumpulan dana zakat, 

infaq dan sedekah yang meningkat setiap tahunnya. Meskipun ditahun 2019 

tidak melebihi 2018, hal itu tidak menjadikan efektifitas pengumpulan 

dananya menurun karena ditahun 2019 sudah mencapai 60% dana yang 

terkumpul melalui lembaga keuangan perbankan, selain itu juga ditahun-

tahun sebelumnya persentase selalu meningkat meskipun ditahun 2019 

persentase tidak melebihi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 

2019 perhitungan tidak genap satu tahun melainkan hanya sampai Agustus 

2019 ini.  Namun jika dilihat dari segi pencapaian jumlah dananya sudah 

memenuhi target yang ditetapkan sampai Agustus 2019 ini. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengumpulan dana yang dilakukan melalui lembaga 

keuangan perbankan sudah efektif. 

 

 

 



63 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk pihak BAZNAS Kalsel hendaknya dalam upaya pengumpulan dana 

zakat, infaq dan sedekah dilakukan lebih aktif lagi, dengan kata lain pihak 

BAZNAS Kalsel khususnya divisi Pengumpulan dapat mempromosikan 

tentang BAZNAS Kalsel, seperti kemudahannya beserta manfaat yang 

didapat oleh muzakki ketika melakukan pembayaran zakat, infaq dan 

sedekah. Dalam segi pelayanan sudah sangat baik, namun alangkah baiknya 

apabila selalu memperbaiki layanan untuk kepuasan muzakki dalam 

melakukan transaksi pembayaran zakat, infaq maupun sedekah lewat 

BAZNAS Kalsel sehingga kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kalsel 

lebih betambah dan dapat meluas keberbagai segmen masyarakat. 

Harapannya agar potensi zakat di Kalsel nanti dapat tercapai karena potensi 

zakat, infaq dan sedekah di Kalsel masih cukup besar namun pengumpulan 

yang didapat belum dapat menjangkau potensi itu. 

2. Untuk peneliti selanjutnya yang memiliki topik bahasan sejenis hendaknya 

memilih indikator-indikator penilaian efektifitas yang lebih relevan, lebih 

detail dan terbaru yang dikeluarkan pemerintah atau pihak terkait. Sehingga 

pengukuran dapat lebih mengerucut, data-data akan menjadi lebih akurat 

dan diharapkan peneliti selanjutnya akan menghasilkan analisis dan ide-ide 

yang bermanfaat bagi pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah serta 

nantinya akan lebih akurat dalam menyimpulkan hasil. 


