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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan data serta uraian diatas, terutama tentang laporan penelitian yang 

terdapat pada bab IV, penlulis dapat menarik beberapa keseimpulan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Manajemen dana zakat BAZNAS Kota Banjarmasin adalah mencakup keseluruhan  

pengelolaan dari dana zakat BAZNAS Kota Banjarmasin baik dari pengumpulan 

sampai pendistribusian, terkait manajemen tersebut dapat dilihat dari laoran 

keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin bahwa menglami peningkatan baik itu dari 

pengumpulan maupun penyaluran dana tersebut. Akan teetapi BAZNAS sendiri 

belum mampu dalam meralisasikan tujuannya yaitu mengurangi penduduk miskin 

pada Kota Banjarmasin dikarenakan beberapa hal salah satunya karena untuk 

penyaluran dana zakat ini tidak hanya terfokus kepada penduduk miskin saja.  

2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen dana zakat  BAZNASnKota 

Banjarmasin merupakan faktor-faktor yang mampu menunjang atau  menghambat 

tercapainya suatu tujuan .Faktor pendukung manajemen dana zakat BAZNAS Kota 

Banjarmasin salah satunya adalah karena BAZNAS merupakan lembaga 

pemerintah yang tersebar di setiap kabupaten dan kota, memiliki tempat yang tetap. 

Hasil dari penelitian terhadap manajemen pengelolaan dana zakat pada BAZNAS 

Kota Banjarmasin mampu memberikan pengaruh positif terhadap banyak pihak, 

kemudian kendala yang terdapat dalam manajemen pengelolaan dana zakat ini salah 

satunya adalah karena masyarakat yang tinggal di Banjarmasin belum mempunyai 

kesadaran dalam berzakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin.  



 

 

 

 

 

 

B. Saran 

Untuk BAZNAS Kota Banjarmasin agar meningkatkan sosialisasi terhadap tentang 

BAZNAS dengan tujuan agar masyarakat mengetahui peran BAZNAS, bagaimana untuk 

berzakat pada BAZNAS serta apa perbedaan berzakat pada BAZNAS dengan berzakat 

pada organisasi lainnya. mempertahankan pelayanan yang diberikan dan manajemen yang 

telah diterapkan guna meningkatkan jumlah muzakki dan mengurangi jumlah mustahiq. 

1. Untuk pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semoga penelitian ini mampu 

menjadi sumbangan pemikiran serta menambah ilmu pengetahuan, 

pengembangan serta wawasan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya alangkah lebih baik meneliti lebih mendalam 

mengenai BAZNAS Kota Banjarmasin, seperti meneliti tentang optimalisasi 

dan tindak lanjut penyaluran zakat kepada para mustahiq, kalian teliti apakah 

mustahiq yang menerima zakat mengalami perkembangan dalam 

perekonomiannya. 

 


