
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan 

transparansi dana zakat terhadap pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi, maka dapat di simpulkan : 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial), bahwa 

akuntabilitas dana zakat (X1) memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

dengan menunjukkan t hitung 1,307 adapun untuk t tabel 1,6694 maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa t hitung 1,307 < t tabel 1,6694 yang 

artinya 𝐻1 tidak diterima. Untuk melihat signifikansinya, terlihat hasil 

statistik t tabel pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig atau 0,196 > 

taraf signifikansi 0,05 (5%) yang berarti terdapat pengaruh tetapi tidak 

signifikan antara Akuntabilitas  terhadap Pengumpulan Dana Zakat secara 

parsial. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

akuntabilitas dana zakat memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

pengumpulan dana zakat. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial), bahwa 

secara parsial transparansi dana zakat (X2) berpengaruh positif terhadap 

pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan 

menujukkan angka positif. Dengan demikian hipotesis kedua yang 



menyatakan bahwa transparansi dana zakat berpengaruh terhadap 

pengumpulan dana zakat. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji F (uji simultan), 

bahwa akuntabilitas dan transparansi dana zakat secara bersama sama 

berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten 

Sukabumi. Dengan demikian hipotesis ketiga meyatakan bahwa 

akuntabilitas dan transpransi dana zakat secara simultan berpengaruh 

terhadap pengumpulan dana zakat. Artinya semakin akuntabel dan 

transparan BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan dana 

zakatnya, maka secara otomatis dana zakat yang terkumpul akan semakin 

meningkat di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. 

5.2 Saran  

1. Saran untuk BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

a. BAZNAS dapat meningkatkan akuntabilitas yang berkesinambungan 

maka pihak BAZNAS harus melakukan pendekatan-pendekatan secara 

langsung atau mengadakan sosialisasi secara rutin agar masyarakat lebih 

paham apabila dikelola bersama, dana yang terkumpul lebih besar dan 

penyalurannya lebih merata, sehingga masyarakat menjadi paham dan 

meningkatkan kepercayaan mereka untuk membayar zakatnya ke 

BAZNAS. 

b. Untuk meningkatkan transparansi pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

pihak BAZNAS perlu memberikan pemahaman khusus kepada pihak yang 



membutuhkan informasi keuangan dengan membuka layanan customer 

service. 

c. BAZNAS Kabupaten Sukabumi harus meningkatkan strategi proses 

pengumpulan dana zakat, dengan cara memfokuskan tujuan strategi yang 

ditetapkan (jemput zakat) . 

 


