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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, khususnya mengenai laporan penelitian 

yang terdapat pada bab IV, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Strategi Baznas Kota Banjarmasin dalam meningkatkan  kesadaran muzakki 

membayar zakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih mendalam 

tentang Baznas, bekerja sama dengan instansi pemerintah dan 

mengaplikasikan program kerja dengan penuh semangat dan tanggung 

jawab agar dapat melakasakan program yang telah direncanakan Baznas 

Kota Banjarmasin. 

2. Menurut analisis SWOT bahwa faktor pendukung bagi Baznas dalam 

meningkatkan muzakki adalah teknologi yang semakin maju sehingga 

mempermudah pihak Baznas Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi 

tentang pentingnya zakat dan peran Baznas itu sendiri.Sedangkan yang 

menjadi hambatan bagi Baznas Kota Banjarmasin dalam meningkatkan 

muzakki adalah tumbuhnya organisasi-organisasi yang berbsasis 

kemasyarakatan mempunyai potensi yang cukup besar, Prespektif 

masyarakat yang lebih mengutamakan berzakat dengan alim ulama di 

tambah lagi pemahaman masyarakat yang sangat kurang akan BAZNAS 
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sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apa fungsi 

BAZNAS sebenarnya.  

3. Hasil penelitian terhadap Baznas Kota Banjarmasin ditentukan: Pertama 

Optimalisasi upaya Baznas Kota Banjarmasin dalam meningkatkan  

kesadaran muzakki untuk membayar zakat adalah dengan melakukan 

sosialisasi yang lebih mendalam tentang Baznas, bekerja sama dengan 

instansi pemerintah dan mengaplikasikan program kerja dengan penuh 

semangat dan tanggung jawab agar dapat melakasakan program yang telah 

direncanakan Baznas Kota Banjarmasin. Kedua, menurut analisis SWOT 

bahwa faktor pendukung bagi Baznas dalam meningkatkan muzakki adalah 

teknologi yang semakin maju sehingga mempermudah pihak Baznas Kota 

Banjarmasin melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat dan peran 

Baznas itu sendiri.Sedangkan yang menjadi hambatan bagi Baznas Kota 

Banjarmasin dalam meningkatkan muzakki adalah tumbuhnya organisasi-

organisasi yang berbsasis kemasyarakatan mempunyai potensi yang cukup 

besar, Prespektif masyarakat yang lebih mengutamakan berzakat dengan 

alim ulama di tambah lagi pemahaman masyarakat yang sangat kurang akan 

BAZNAS sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apa 

fungsi BAZNAS sebenarnya. 
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B. Saran-Saran  

Untuk Baznas Kota Banjarmasin agar menambah jumlah SDM yang 

berpotensi di bidangnya masing-masing, melakukan sosialisasi secara merata agar 

tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengerti denga peran Baznas sebenarnya, 

mengupayakan lahan parkir yang memadai agar mempermudah muzakki dan 

pengurus Baznas Kota Banjarmasin dan mamaksimalkan sistem pelayanan kepada 

muzakki atau calon muzakki .  

1. Bagi pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar sekiranya penelitian 

ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu 

pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai Baznas Kota Banjarmasin , misalnya meneliti tentang 

pemberdayaan zakat atau dapat juga meneliti objek yang sama namun 

dilihat dari sudut pandang yang berbeda seperti dilihat dari sudut pandang 

hukum Islam.  

 


