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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Sukabumi, maka dapat diperoleh kesimpulan yang dapat 

penulis jabarkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah 

diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat. Dalam proses pelaksanaan tugasnya BAZNAS 

Kabupaten Sukabumi melakukan beberapa fungsi seperti pengumpulan, 

pendisribusian, pendayagunaan, pelaporan, pertaggungjawaban dan 

pembiayaan atas kegiatan pengelolaan zakat yang ada di tingkat 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Penerapan prinsip transparansi dalam pegelolaan dana zakat di 

BAZNAS Kabupaten Sukabumi diantaranya yakni mendokumentasikan 

kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sukabumi melalui media 

sosial. Laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan dan kemudahan akses informasi oleh masyarakat mejadi 

bukti nyata pengelola zakat telah amanah dan jujur. Adapun manfaat 

dari penerapan transparansi dalam pengelolaan dana zakat pada 
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BAZNAS Kabupaten Sukabumi yaitu dapat meningkatkan kepercayaan 

muzakki, sehingga muzakki semakin bertambah. 

3. Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS 

Kabupaten Sukabumi dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara 

pendirian BAZNAS Kabupaten/Kota, pembentukan beberapa divisi  

untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugasnya, adanya 

pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan 

hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan.  

4. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam 

merealisasikan zakat terjadi karena kurangnya kesadaran dan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten 

Sukabumi dan masih terdapatnya UPZ dan LAZ yang tidak melaporkan 

kegiatannya terkait keuangannya, hal itulah yang sering menjadi 

kendala tidak tercapainya potensi zakat yang dihadapi BAZNAS dalam 

merealisasikan dana zakatnya 

 

5.2 Saran 

1. Untuk meningkatkan transparansi pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

pihak BAZNAS memberikan pemahaman khusus kepada pihak yang 

membutuhkan informasi keuangan dengan membuka layanan customer 

service. 

2. BAZNAS dapat meningkatkan akuntabilitas yang berkesinambungan, 

maka pihak BAZNAS perlu melakukan pendekatan-pendekatan secara 
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langsung atau mengadakan sosialisasi secara rutin agar masyarakat lebih 

paham apabila dikelola bersama, sehingga dana yang terhimpun lebih 

besar dan penyaluran lebih merata, sehingga masyarakat menjadi paham 

dan meningkatkan kepercayaan mereka untuk membayar zakatnya ke 

BAZNAS. 

3. Pihak BAZNAS perlu memperketat pengawasan dan peningkatan 

pemahaman terhadap wajib zakat terutama kepada instansi-instansi. 

Mengingat masih banyaknya instansi yang belum melakukan hal 

tersebut dengan alasan seperti perusahaan tersebut mempunyai hutang 

dan lain sebagainya.  Hal ini dilakukan agar senantiasa potensi yang ada 

dapat terealisasi dengan baik. 

4. Untuk peneliti selanjutnya lebih maksimal, agar penelitian yang 

dihasilkan lebih baik, objek penelitian yang digunakan sebaiknya lebih 

dari satu Badan Amil Zakat. Hal tersebut dilakukan agar dapat lebih 

mengetahui dan membandingkan mengenai transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Dalam wawancara sebaiknya 

narasumber yang diwawancarai yaitu muzakki perorangan agar dapat 

lebih mengetahui transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh 

BAZNAS. 


