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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Kepercayaan yang telah diberikan oleh muzakki atau masyarakat memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kuputusan muzakki untuk memilih 

penyaluran dana zakat kepada Inisiatif  Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dimana koofisien korelasi 

sebesar sebesar 0,950, yaitu R hitung > r tabel (0,2017 > 0,950) (5%). 

Kooefisien determinasi sebesar 0.902 yang artinya kontribusi kepercayaan (X) 

terhadap keputusan penyaluran (Y) adalah sebesar 90,2%. Sedangkan sisanya 

9,2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dibahas dalam penelitan ini. 

Adapun persamaan regresinya menunjukkan nilai konstanta (α) sebesar 3,974 

dan nilai beta (β) sebesar 0,856. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila 

kepercayaan meningkat sebesar 0,856 maka keputusan muzakki untuk 

memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang 

Riau juga akan meningkat sebesar 3,974 secara konstanta. Dengan begitu 

dapat disimpulkan bahwa jika kepercayaan meningkat maka keputusan 

penyaluran juga akan meningkat. 

2. Analisis Ekonomi Syariah terhadap hubungan faktor kepercayaan dan 

keputusan muzakki untuk memilih penyeluran dana zakat kepada Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau secara umum sesuai dengan prinsip yang 
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ada di dalam Ekonomi Syariah. Penyaluran dana zakat yang diberikan 

muzakki kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau menguntungkan 

kepada seluruh pihak, memiliki kejelasan juga memberikan sesuatu yang 

bermanfaat. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Kepercayaan masyarakat terhadap Inisiatif  Zakat Indonesia (IZI) Cabang 

Riau sekiranya perlu dipertahankan supaya masyarakat tetap berkomitmen 

membayarkan zakatnya melalui Inisiatif  Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

Selain itu perlu juga bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

menganalisa faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan muzakki untuk 

memilih penyaluran dana zakat.  

2. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain 

guna memperoleh hasil studi yang lebih baik lagi tentang pengaruh 

kepercayaan terhadap keputusan muzakki untuk memilih penyaluran dana 

zakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau dengan 

menambahkan variabel bebas yang lebih banyak lagi atau bisa juga dilihat 

dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya 

khasanah kajian Ekonomi Syariah. 


