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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan 

shadaqah di Indonesia tahun 2010 – 2015 dengan menggunakan variabel 

produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia sebagai faktor 

independennya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :          

1. Ada korelasi (hubungan) peningkatan produk domestik bruto terhadap 

peningkatan jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di 

Indonesia tahun 2010 - 2015. Pengaruh produk domestik bruto terhadap 

jumlah penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia, berasal dari 

kegiatan operasional yang membantu menambah barang dan jasa. Dengan 

demikian pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga masyarakat 

mampu memenuhi kebutuhan dan menabung. Dan ketika pendapatan atau 

harta yang dimiliki masyarakat telah mencapai nishab dan haul maka wajib 

hukumnya untuk mengeluarkan zakat, serta ibadah lain seperti infaq dan 

shadaqah yang tanpa harus mencapai nishab dan haul.  

2. Ada korelasi (hubungan) peningkatan indeks pembangunan manusia 

terhadap peningkatan jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah 

di Indonesia tahun 2010 - 2015. Ketika kualitas sumber daya manusia 

mengalami peningkatan yang mana akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja 
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yang produktif, maka akan meningkatkan pula pada kegiatan produktivitas 

barang dan jasa. Dan kegiatan tersebut tentunya memiliki nilai tambah yang 

akan menghasilkan pendapatan. Dengan begitu masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan dan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu membayar 

zakat. Setelah seorang Muslim menunaikan kewajiban fardlunya yaitu 

mengeluarkan zakat kepada baitulmaal atau lembaga zakat yang ada. 

Melakukan tambahan kebaikan seperti infaq dan shadaqah sesungguhnya 

dapat digunakan menjadi barometer bagi kualitas keimanan seorang Muslim 

itu sendiri di hadapan Allah dan manusia. 

3. Berdasarkan hasil uji korelasi spearman, besarnya pengaruh produk 

domestik bruto terhadap jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan 

shadaqah adalah 1,00. Yang dapat ditafsirkan bahwa pengaruh produk 

domestik bruto memiliki nilai tingkat hubungan yang sempurna terhadap 

jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqahdi Indonesia pada 

tahun 2010-2015. Sedangkan untuk besarnya pengaruh indeks 

pembangunan manusia terhadap jumlah penghimpunan dana zakat, infaq 

dan shadaqah adalah sama, yaitu 1,00. Dengan hasil yang sama tentunya 

memiliki tafsiran yang sama, yaitu pengaruh indeks pembangunan manusia 

memiliki nilai tingkat hubungan yang sempurna terhadap jumlah 

penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia pada tahun 

2010-2015. Untuk jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di 

Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan angka prosentase sebesar 0,033% 

dari produk domestik bruto (PDB).  
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B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah sebagai pembuat regulasi diharapkan terus melakukan 

penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) 

diantaranya tentang kewajiban muslim yang mampu untuk membayar zakat 

kepada lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan dikukuhkan oleh 

pemerintah. Karena meskipun jumlah penghimpunan zakat, infaq dan 

shadaqah setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun masih jauh dari 

angka potensi zakat di Indonesia yang masyarakatnya merupakan mayoritas 

Muslim.  

2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

OPZ diharapkan lebih menggalakkan sosialisasi mengenai 

kewajiban dan peran dari zakat, dimana ada hak orang lain didalam harta 

mereka. Selain itu, organisasi pengelola zakat juga perlu menciptakan cara 

agar sosialisasi mengenai organisasi pengelola zakat itu sendiri agar lebih 

efektif dan efisien sehingga dapat menarik masyarakat untuk berzakat 

melalui organisasi formal. Dengan begitu perkembangan zakat dapat terus 

dikendalikan.  

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan 
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datang. Selain itu, diharapkan pihak kampus lebih menambah lagi referensi, 

baik dalam bentuk jurnal atau buku-buku tentang ekonomi pembangunan 

terkhusus mengenai indeks pembangunan manusia dan ekonomi 

pembangunan syariah.  

4. Bagi Penelitian yang akan Datang 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah lagi 

variabel independen lain di luar variabel yang ada dalam penelitian ini yang 

mempengaruhi jumlah penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah. Karena 

dalam penelitian ini hanya meneliti dua variabel independen produk 

domestik bruto dan indeks pembangunan manusia.  


