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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Penelitian ini bertujan untuk menguji seberapa besar strategi promosi 

berpengaruh terhadap loyalitas donatur tetap Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian terhadap model dan pengujian 

hipotesis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh strategi 

promosi terhadap loyalitas donatur tetap dapat dilihat pada regresi linear 

sederhana dimana diketahui Y =              . Arti dari persamaan 

tersebut nilai konstanta (a) sebesar 15.140. Artinya adalah jika harga 

diasumsikan nol (0) maka permintaan bernilai         Nilai regresi sebesar 

     . Artinya setiap peningkatan harga sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan permintaan sebesar       dengan variabel lain tetap. Untuk 

hasil uji t variable strategi promosi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas donatur tetap dengan t hitung untuk variable strategi 

promosi  terhadap loyalitas donatur sebesar thitung5.402 ttabel 2,048, dengan 

titik signifikan sebesar  0,00 berada lebih rendah dari α = 0,05. Maka 

hipotesis yang diajukan dalam penalitian bahwa Ho ditolakdan Ha  

diterima. Dimana terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

strategi promosi dan loyalitas donatur tetap Inisiatif Zakat Indonesia ( IZI) 

Pekanbaru. 

2. Strategi promosi dan loyalitas donatur tetap Inisiatif Zakat Indonesia ( IZI) 

Pekanbaru sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Selain karena Inisiatif 
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Zakat Indonesi ( IZI) merupakan lembaga zakat Islam, strategi promosi 

yang dipasarkan juga tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam 

mekanisme ekonomi Islam. Penampilan dan pelayanan yang di berikan 

oleh karyawan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas 

maka peneliti memberikan saran kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) : 

1. Lembaga zakat Insiatif Zakat Indonesia (IZI)  harus lebih meningkatkan 

promosi dan pemberian atribut yang menarik dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan loyalitas donatur tetap Inisiatif Zakat 

Indonesia ( IZI) Pekanbaru dan lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) harus lebih memperhatikan peluang yang dapat menarik ataupun 

mempertahankan loyalitas donatur. 

2. Bagi pihak donatur agar selalu memperhatikan hal-hal yang telah 

ditetapkan oleh syariat Islam dalam memberikan donasi. 

 

 


