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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan pada

mustahik penerima dana zakat modal usaha yang disalurkan oleh kantor BAZNAS

Kota Sawahlunto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik secara statistik

berhubungan positif dan signifikan dalam mempengaruhi pendapatan

mustahik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t-hitung jumlah dana zakat

(4.821) lebih besar dari nilai t-tabel (1,997). Dengan ini dapat dinyatakan

bahwa jumlah dana zakat yang diterima mustahik berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pendapatan para penerima zakat.

2. Tingkat pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan

mustahik. Ini berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi besarnya

pendapatan mustahik.

3. Usia mustahik secara statistik berhubungan negarif namun signifikan

terhadap pendapatan mustahik. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi usia

mustahik maka pendapatan mustahik akan menurun.

4. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini dapat

terdistribusi secara normal. Uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas

bahwa model pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, tidak

mengalami gejala multikolinearitas dan terbebas dari gejala autokorelasi.
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6.2.  Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian tentang pengaruh jumlah

dana zakat, tingkat pendidikan, dan usia tehadap pendapatan penerima zakat (sk:

penyaluran zakat modal usaha oleh BAZNAS Kota Sawahlunto) sebagai berikut:

1. Variabel jumlah dana zakat yang diterima mustahik berpengaruh positif

terhadap peningkatan pendapatan mustahik, oleh karena itu BAZNAS

Kota Sawahlunto hendaknya perlu meningkatkan jumlah dana zakat

yang akan diberikan kepada mustahik. Dengan demikian maka

pendapatan mustahik setelah menerima zakat akan mengalami

peningkatan. Namun di dalam operasionalnya juga tidak mengabaikan

pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana zakat tersebut.

2. Begitupun dengan tingkat usia yang dimiliki oleh mustahik yang sangat

mempengaruhi pendapatannya. Semakin muda usia mustahik maka

mereka semakin produktif. Diharapkan kepada pengelola dana zakat

(BAZNAS Kota Sawahlunto) agar lebih memperhatikan tingkat usia

mustahik, sesuai dengan temuan empiris bahwa mustahik yang berusia

lebih muda akan menghasilkan produk atau memperoleh pendapatan

lebih besar dibandingkan dengan mustahik yang berusia tua. Dengan

demikian nantinya mereka dapat menjadi pemberi zakat (muzakki)

3. Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti berharap ada perkembangan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini

menggunakan tiga variabel bebas yiatu jumlah dana zakat, tingkat pendidikan dan

usia. Oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan
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variabel bebas lainnya, agar dapat lebih menjelaskan keadaan atau kondisi yang

sebenarnya.


