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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Profesionalisme 

Kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq 

dan Shodaqah di BAZNAS Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengujian hipotesis antara Profesionalisme Kinerja terhadap 

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah adalah berpengaruh positif dan 

signifikan. Artinya semakin tinggi nilai profesionalisme kinerja maka 

pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah juga akan meningkat.  

2. Sosialisasi pada Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah Pengelolaan Zakat, Infaq dan 

Shodaqah di BAZNAS Tulungagung. Artinya semakin tinggi nilai 

sosialisasi pada masyarakat makan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah 

juga akan meningkat.  

3. Dan dalam pengujian serentak pada kedua variabel independen 

Profesionalisme Kinerja (X1) dan Sosialisasi pada Masyarakat (X2) 

terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah, 

hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel secara serentak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan 

Shodaqah di BAZNAS Tulungagung. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel Profesionalisme 

Kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah. Dengan variabel 

Sosialisasi pada Masyarakat memiliki presesntase lebih besar dalam 

mempengaruhi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah. Diharapan Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung tetap mempertahankan 

keprofesionalannya serta program-programnya kepada masyarakat luas 

terutama untuk para muzakki dan mustahiq. 

 
C. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan maka 

peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran 

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung 

Bagi Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu lembaga amil 

zakat wajib berkewajiban mengelola zakat dengan professional, demikian 

juga dengan Infaq dan Shodaqah. Baik dalam hal pengumpulan maupun 

pendistribusian dana zakat, Infaq dan Shodaqah. BAZNAS harus mampu 

menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan persuasive 

seperti halnya sosialisasi. Sangat penting bagi BAZNAS Tulungagung 

untuk mempertahankan eksistensinya bahkan meningkatkan kinerjanya. 
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Hal ini karena mengelola zakat, infaq dan shodaqah dengan baik bukan 

saja merupakan kebutuhan melainkan tuntutan yang harus dilaksanakan.  

2. Bagi Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 

Dalam perkuliahan selalu diajarkan tentang teori-teori dan konsep-

konsep. Konsep dan teori ini dapat lebih sempurna diterima oleh 

mahasiswa menjadi sebuah pengetahuan dan kemampuan bila dikaji 

dengan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu sangat penting bagi IAIN 

Tulungagung terutama Jurusan-Jurusan Syariah untuk mengembangkan 

materi-materi dalam perkuliahan setra aplikasi teori dalam bentuk 

pembelajaran. Sehingga kualitas output menjadi semakin meyakinkan dan 

dapat diandalkan kemampuannya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini yang telah dilakukan tentang Pengaruh 

Profesionalisme Kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap 

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah merupakan penelitian sebagian 

tentang BAZNAS. Dengan melihat hasil penelitian ini, akan lebih baik 

apabila dilakukan penelitian dengan menambah variabel independen lain 

seperti a) Rasio Penerimaan, b) Rasio Penggunaan, c) Efisiensi, d) 

Efektifitas, dll. 




