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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 

Bab sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil mengenai peranan BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kabupaten 

Wakatobi. 

1. Potensi zakat di  Kabupaten Wakatobi sangat besar dan cukup baik, tetapi 

pengelolaanya belum maksimal. Hal ini dapat terlaksana apabila 

masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman dibidang zakat. 

Namun pada kenyataannya masih kurangnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat tentang zakat. 

2. Peranan BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Wakatobi 

belum berjalan maksimal padahal BAZNAS sangat berperan penting bagi 

masyarakat dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan 

zakat dengan tujuan untuk memantaskan kemiskinan, dapat membantu dan 

juga mengurangi beban hidup masyarakat yang kurang mampu yang ada di 

Kabupaten Wakatobi. 

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh BAZNAS 

Kabupaten Wakatobi: 

a. Secara komitmen pemerintah memberikan dukungan kepada 

BAZNAS, meskipun secara nyata dukungan tersebut belum terlihat 

secara ril. Kemudian kesiapan personil BAZNAS untuk melaksanakan 

pengelolaan zakat di Kabupaten Wakatobi. 
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b. Faktor penghambat masyarakat yang belum mengetehui adanya 

BAZNAS di Kabupaten Wakatobi, masyarakat yang tempat tinggalnya 

tidak jelas, keadaan masyarakat yang di pengaruhi oleh faktor 

ekonomi, kurangnya sosialisasi secara menyuluru kepada masyarakat 

awam. Faktor penghambat lain yaitu masih kurangnya pemahaman dan 

kesadaran masyarakat dalam berzakat. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Wakatobi, dalam 

rangka peranan BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Wakatobi maka 

peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Potensi zakat di Kabupaten Wakatobi sebenarnya cukup besar hanya saja 

BAZNAS di Kabupaten Wakatobi kurang serius dalam pengelolaanya, 

agar BAZNAS di Kabupaten Wakatobi bisa berjalan maksimal mungkin 

perlunya ada peningkatan pemahaman personil BAZNAS melalui 

pelatihan, training dan sebagainya, agar peranan BAZNAS dalam 

pengelolaan zakat berjalan dengan efektif dan efisien, utamanya dari saran 

yang harus diperhatikan. 

2. Kondisi masyarakat yang rawan atau terancam kemiskinan, peran lembaga 

zakat tentu diharapkan harus lebih aktif menggulirkan program-program 

yang responsif terhadap kebutuhan para mustahiq. Peran BAZNAS 

sangatlah berarti bagi masyarakatnya. 

3. Diharapkan adanya upaya pemberdayaan pengelolaan zakat dengan 

meratakan  semua komponen kelembagaan zakat, baik yang berkaitan 

dengan aspek manajemennya, sistem, strategi dan pengawasannya 
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sehingga dapat menjadikan pengelolaan zakat menjadi efektif, tentunya 

tidak terlepas dari kualitas amil zakat itu sendiri, baik yang berkaitan 

dengan kejujurannya maupun kepeduliannya untuk membantu masyarakat 

miskin. 


