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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh 

shariah compliance, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana 

zakat di Baznas Kabupaten Siak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis pertama diterima yaitu shariah compliance berpengaruh terhadap 

pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Siak. Artinya, semakin tinggi 

tingkat kepatuhan syariah (shariah compliance) maka semakin tinggi 

tingkat kualitas pengelolaan dana zakat. 

b. Hasil dari pengujian hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti transparansi 

berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Siak. 

Artinya, semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi (transparansi) maka 

semakin tinggi rasio penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. 

c. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti akuntabilitas 

berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Siak. 

Artinya, semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban (akuntabilitas) maka 

semakin baik pengelolaan dana zakat. 

d. Hasil dari pengujian hipotesis keempat diterima. Hal ini berarti shariah 

compliance, transparansi, akuntabilitas sercara bersama-sama (silmutan) 

berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Siak. 

Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah (shariah compliace), 
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keterbukaan informasi (transparansi) dan pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) maka semakin baik pengelolaan dana zakat. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, namun demikian 

diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam praktek dan 

pengembangan berikutnya.  

Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain: 

a. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang diisi oleh responden tanpa 

didampingi peneliti secara langsung, sehingga jika ada pertanyaan yang 

kurang dipahami oleh responden, responden tidak dapat mengkonfirmasi 

kepada peneliti, di khawatirkan hal tersebut akan mengakibatkan informasi 

yang diperoleh kurang tepat. 

b. Variabel yang digunakan hanya shariah compliance, transparansi, dan 

akuntabilitas. Sehingga kemungkinan masih terdapat variabel lain yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di baznas 

kabupaten Siak seperti, Independent (independen), Fairness (keadilan). 

c. Penelitian terhadap pengelolaan dana zakat ini hanya dilakukan pada baznas 

yang ada di Kabupaten Siak. Sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan 

untuk organisasi atau baznas yang berada di wilayah lain. 
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5.3 Saran 

a. Penelitian Selanjutnya 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka 

disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan dana 

zakat di organisasi pengelola zakat. 

2. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya satu wilayah saja 

sehingga dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi 

permasalahan. 

3. Untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuisioner sebaiknya 

responden di dampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang 

didapatkan responden lebih tepat. 

4. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen (kuesioner) 

berdasarkan persepsi responden, hal tersebut dapat menimbulkan 

masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang 

sesungguhnya, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti melakukan 

metode wawancara langsung kepada responden agar mencerminkan 

jawaban atas kondisi yang sebenarnya. 

b. Baznas Kabupaten Siak 

1. Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan 

pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat dengan 
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mendistibusikan zakat dengan prinsip keadilan dan amanah, sehingga 

dana zakat dapat terdistribusi secara merata. 

2. Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

transparansi dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun 

stakeholder dalam mengakses informasi dan memberikan informasi deng 

an merata sehingga tidak terjadi asimetri informasi. 

3. Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

akuntabilitas dengan cara melaporkan hasil pengelolaan zakat secara 

periodik, tepat waktu, dan apa adanya. 

4. Organisasi pengelola zakat atau baznas Kabupaten Siak sebaiknya 

meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk 

mengeluarkan zakat dan menyalurkan melalui organisasi pengelola zakat 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasio perhimpunan zakat di  

Kabupaten Siak. 

 

 

 

 

 


