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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan 

Jumlah Muzakki melalui teknik wawancara dan dokumentasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  

Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan jumlah muzakki meliputi 

rencana strategis BAZNAS, usaha strategis BAZNAS, menentukan target 

BAZNAS dan Sosialisasi BAZNAS. 

Adapun rencana  strategis merupakan hal yang utama yang  

dipersiapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

meningkatkan jumlah muzakki untuk berzakat ke BAZNAS dan dalam rangka 

menciptakan pengumpulan zakat yang optimal dan berdayaguna bagi 

masyarakat yang tergolong mustahik di Kabupaten Kauntan Singingi. Usaha 

yang strategis dibutuhkan dalam rangka menjalankan rencana yang telah 

disusun oleh BAZNAS sehingga tujuan yang  yang sudah direncanakan 

tercapai. Target merupakan sasaran pencapaian yang menjadi tolak ukur 

usaha BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengumpulkan dana 

zakat sehingga dengan adanya target pencapaian maka profesionalitas dan 

kesungguhan setiap pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 

terbentuk. Soialisasi merupakan proses yang penting dalam meningkatkan 

jumlah muzakki untuk berzakat kepada BAZNAS sebab sosialisasi berfungsi 

mengajak dan mengayomi masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan 

selalu melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat. Sehingga 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mampu meningkatkan jumlah 

muzakki untuk menunaikan zakat kepada BAZNAS. 
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B. Saran 

Setelah penulis mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan 

permasalahan dan hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan untuk selalu 

diperhatikan oleh BAZNAS agar pengumpulan dana zakat yang optimal 

selalu dapat dipertahankan dan ditingkatkan demi kemaslahatan umat. 

2. Profesionalitas dan kerjasama antara seluruh pengurus BAZNAS 

Kabupaten Kuantan Singingi harus selalu terbentuk dan terjaga demi 

meningkatkan pengumpulan dana zakat di Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Kejujuran, sikap semangat beramal dan kepedulian antara sesama harus 

selalu ditanamkan dalam setiap pribadi pengurus BAZNAS Kabupaten 

Kuantan Singingi agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS 

sehingga tujuan adanya BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan dapat 

tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


