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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam masalah yang berkaitan dengan 

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas Pengelolaan Zakat 

Terhadap Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional 

Tulungagung, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yaitu: 

1. Transparansi berpengaruh terhadap kepuasan muzakki di Baznas 

Tulungagung. Indikator transparansi yang paling banyak dipilih oleh 

muzakki adalah model transparansi yang relevansi. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa transparansi diterapkan oleh Baznas Tulungagung 

dalam memberikan informasi yang dapat membuat para muzakki 

percaya dengan amanah yang telah diberikan oleh pengelola zakat, 

maka akan mempengaruhi kepuasan muzakki di Baznas Tulungagung. 

2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepuasan muzakki di Baznas 

Tulungagung. Indikator akuntabilitas yang paling banyak dipilih oleh 

muzakki adalah tepat waktu. Hal ini menandakan bahwa prinsip 

akuntabilitas dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

kepada pemerintah dengan tepat waktu mempengaruhi kepuasan 

muzakki di Baznas Tulungagung. 

3. Kualitas berpengaruh terhadap kepuasan muzakki di Baznas 

Tulungagung. Indikator kepuasan yang paling banyak dipilih oleh para 
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muzakki adalah empati. Hal ini menandakan bahwa kualitas dalam 

mengelola zakat yang utama adalah pelayanan yang baik dan 

mempermudah muzakki untuk berzakat disana. Alasan muzakki 

membayar zakat karena kemudahannya mempengaruhi kepuasan 

muzakki di Baznas Tulungagung. 

4. Transparansi, akuntabilitas, dan kualitas secara bersama-sama 

berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan muzakki di Baznas 

Tulungagung. Indikator kepuasan muzakki yang paling banyak di pilih 

adalah fitur layanan. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis 

memberikan saran yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

 Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk meningkatkan 

wawasan dalam rangka mendokumentasikan dan menginformasikan 

hasil penelitian ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya 

du Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. 

2. Bagi Baznas Tulungagung 

 Penelitian ini dapat di jadikan sebagai acuan dan pertimbangan 

bagi Baznas Tulungagung untuk lebih meningkatkan kepuasan 

muzakki. Sebaiknya pihak lembaga pengelola zakat juga 

memperhatikan faktor dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 
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kualitas sehingga dapat mendorong kepuasan muzakki untuk lebih baik 

lagi. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

 Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan. 

Sebaiknya peneliti yang akan datang menambah lembaga yang di teliti 

agar penelitian memberikan dampak yang semakin luas, serta 

menambah variable lain seperti responsibility, fairness, 

profesionalisme yang mempengaruhi kepuasan muzakki di luar 

variable yang diteliti. 

 

 

 

 




