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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat 

Profesi di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Untuk cara pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kuantan 

Singingi dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dibentuk 

diberbagai instansi, kantor yang ada dilingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi salah satu UPZ yang membantu dalam 

pengelolaan dana zakatnya yaitu UPZ Kementrian Agama, yang mana 

proses pengumpulan zakat profesi ini dimulai dari bendahara masing-

masing kantor yang memotong gaji para PNS yang telah melebihi nisab 

nya sesuai dengan surat edaran dari Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, 

dan kemudian masing-masing bendahara kantor tersebut menyetorkan 

dana zakat nya ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Untuk pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi belum 

sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 dikarenakannya masih ada satu 

komponen laporan keuangan yang belum dilaporkan yaitu laporan 

Perubahan Aset Kelolaan, sedangkan untuk laporan keuangan yang 

lainnya sudah dilaporkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. 

Dan untuk pengungkapan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kuantan 
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Singingi dalam laporan keuangannya hanya dibuat dalam total keseluruhan 

penerimaannya yang mana total penerimaan zakat profesi tersebut 

digabungkan dengan zakat lainnya yang dimasukkan dalam akun muzzaki 

individual dan untuk penerimaan dari muzzaki entitas tidak ada.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi: 

a. Terus melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi serta program 

BAZNAS kepada masyarakat, tidak hanya dilikungan pemerintah saja. 

b. Dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS kabupaten Kuantan 

Singingi untuk kedepannya dilaporkan juga laporan Perubahan Aset 

Kelolaan, sehingga laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan 

Singingi telah sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 109. 

c. Untuk kedepannya sebaiknya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 

melakukan pemeriksaan auditing tidak hanya oleh auditor internal saja 

tetapi juga oleh auditor independen sebagai prinsip transparasi laporan 

keuangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih banyak kekurangannya 

semoga untuk kedepannya untuk peneliti selanjutnya dapat 

mnyempurnakan penelitian ini, karena pembahasan mengenai zakat profesi 

ini masih perlu dibahas lebih dalam lagi agar kesadaran umat muslim 

semakin membaik sehingga pengentasan kemiskinan dengan cara 

pengoptimalan dalam pengelolaan zakat profesi dapat terwujud.  


