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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

            Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang Strategi Penghimpunan Dana 

Zakat, Infaq dan Sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi 

Tenggara, dengan demikian setelah peneliti melakukan wawancara dan 

dokumentasi serta menganalisis data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut, 

maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagaimana berikut:  

1. Strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara  

            Ada dua strategi yang digunakan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

Surabaya dalam menghimpun dana zakat yaitu:  

a.  Offline  

          Adapun strategi offline yang digunakan oleh Baitul Maal Hidayatullah 

(BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:  

1) Pendekatan Persuasif yaitu strategi untuk mendekatkan petugas Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan pemilik harta 

(donatur/muzakki) ini dilakukan agar petugas penghimpun dana zakat bisa 

dengan mudah menjelaskan akan pentingnya zakat dan merupakan perintah 

wajib syariat Islam bagi orang yang memiliki harta.  

2) Door to door atau jemput zakat, infaq dan sedekah yaitu pemilik harta 

(donatur/muzakki) mendatangi langsung kantor Baitul Maal Hidayatullah 

(BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan harta zakatnya. 
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3) Kerjasama dengan Pengurus Masjid  

4) Penyediaaan kotak infaq  

5) Penyebaran proposal program dll. 

b. Online  

           Adapun beberapa cara penghimpunan zakat, infaq dan sedekah melalui 

online yaitu: 

1) Penghimpunannya bisa langsung oleh muzakki sendiri dengan cara melalui 

transfer ATM ke rekening-rekening yang sudah BMH sediakan. 

2) Posting program BMH secara online yaitu melalui platform media sosial 

seperti facebook, whatsapp, instagram, messengger dan lain.lain. 

3) Mengakses situs web resmi BMH yaitu www.bmh.or.id. Dalam situs terdapat 

beberapa pilihan donasi online. 

4) Mengakses situs kitabisa.com.  

5) Scan barcode QR donasi melalui aplikasi mobail banking atau aplikasi QR 

code. 

 

2. Faktor pendukung penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH)  Perwakilan Sulawesi Tenggara 

           Adapun faktor pendukung penghimpunan dana zakat Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagaimana berikut;  

a. Donatur Tetap, adalah salah satu faktor pendukung dalam penghimpunan dana 

zakat, sehingga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya sudah mempunyai 

donasi dana tetap dalam penghimpunan dana. 

b. Sarana dan prasarana yang memaksimalkan potensi penghimpunan dana ZIS. 

http://www.bmh.or.id/
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c. Adanya dukungan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam 

melakukan aksi sosial semakin tinggi. 

d. Solidaritas dukungan dari BAZNAS. 

e. Transparansi audit keuangan syariah terkait donasi pendayagunaan kepada 

mustahiq. 

f. Adanya ijin legalitas formal dari pemerintah pusat maupun daerah. 

 

3. Faktor penghambat penghimpunan dana zakat Baitul Maal Hidayatullah 

(BMH)  Perwakilan Sulawesi Tenggara  

           Ada beberapa faktor penghambat penghimpunan dana zakat Baitul Maal 

Hidayatullah  Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagaimana berikut:  

a. Tingkat kesadaran masyarakat ada dua faktor yaitu pertama minimnya 

pengetahuan agama tentang kewajiban zakat, mereka tidak tahu bahwa dalam 

harta ada hak orang lain (golongan penerima zakat) yang harus dikeluarkan. 

kedua lalainya masyarakat untuk mengeluarkan kewajiban zakat padahal 

mereka mengetahui bahwa dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus 

dikeluarkan. 

b. Pengambilalihan job amil penghimpun yang telah berhenti bekerja atau sedang 

mutasi job, menyebabkan amil yang diamanahkan dalam  job baru tersebut 

mengalami kendala dilapangan ketika menghimpun dana ZIS pada donatur. 

c. Hadirnya lembaga ZIS yang lain. 

d. Adanya masalah virus covid-19 yang mengakibatkan penghimpun dana zakat, 

infaq dan sedekah mengalami kendala dilapangan ketika sedang menjemput 

zakat, infaq dan sedekah pada donatur rutin. 
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5.2 Saran-saran  

           Sebuah amanah mulia yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan upaya-upayanya dalam menjalankan 

strategi penghimpunan dana ZIS sehingga dapat membantu orang yang dianggap 

berhak menerima zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan yang telah dipaparkan 

dalam penelitian ini, namun tiada salah jika peneliti memberi saran sebagaimana 

berikut: 

1. bagian SMS centre harus cepat tanggap memberikan informasi tentang 

penghimpunan donasi yang telah terinput ke BMH agar kiranya donatur bisa 

mengetahui pemberitahuan donasinya telah masuk.  

2. Ada brand atau almamater khusus, tanda pengenal yang menjadi pembeda pada 

karyawan lembaga lain sehingga masyarakat lebih cepat mengenal petugas 

BMH utamanya yang bertugas menghimpun dana secara langsung. 

3. Perlu ada laporan pembukuan keuangan (print out) yang dilaporkan kepada 

muzakki. 

 


