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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada penyajian dan analisis data 

sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan bahwa: 

1. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut 

menerapkan fungsi manajemen yaitu yang dimulai dari perencanaan 

dimana perencanaan pendistribusian dana zakat telah direncanakan dengan 

matang setiap tahunnya. Pengorganisasian pendistribusian dana zakat tidak 

lepas dari koordinasi yang tepat dan jelas. Untuk pelaksanaan 

pendistribusian dana zakat dapat tersalurkan ke para mustahik dengan 

adanya bantuan UPZ yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan 

dalam fungsi pengawasan baik dari layanan maupun program-program 

yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sudah ada yang mengawasi 

atau mengaudit sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki 

terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. 

2. Kepuasan muzakki dalam manajemen pendistribusian dana zakat oleh 

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut adalah sangat puas dimana pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan sehingga menimbulkan 

loyalitas muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. selain itu, 

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut juga transparan mulai dari prngumpulan 

hingga pendistribusian dana zakatnya.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap manajemen 

pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kepuasan muzakki pada 

BAZNAS Kabupaten Tanah Laut, maka penulis menyampaikan saran: 

1. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Laut untuk lebih optimal dalam 

hal sosialisai melalui berbagai media sehingga informasi keberadaan dan 

fungsi BAZNAS Kabupaten Tanah Laut lebih diketahui lapisan 

masyarakat, dimana nantinya akan menjadikan para mustahik menjadi 

muzakki sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut dapat 

berkurang dan tujuan dari disyariatkan zakat tersebut dapat terwujudkan. 

Selain itu, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) lebih ditingkatkan lagi 

agar lebih kompeten didalam bidangnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga skripsi ini bisa menjadi bahan acuan 

para pembaca untuk menulis karya-karya ilmiah yang lainnya yang ada 

hubungannya dengan pembahasan yang penulis angkat. Dan semoga 

skripsi yang penulis terbitkan ini mampu memberikan pengetahuan baru 

untuk para pembaca.  

 


