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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Akuntabilitas di Badan Amil Zakat masih dalam kategori cukup baik. 

Penelitian ini menemukan bahwa: 

1. Badan amil zakat, infaq sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang 

berlaku 

2. Pelaksanaan penggalangan dan pendistribusian dana sudah sesuai dengan 

aturan dan prosedur yang benar 

3. Kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan 

pertanggungjawaban pengelola 

4. Badan Amil Zakat telah menyebarluaskan informasi pertanggungjawaban 

pengelolaan zakat namun akses terhadap informasi tersebut masih tidak 

mudah 

5. Badan Amil Zakat Telah Menyajikan Laporan Keuangan dan mengendalikan 

beban operasionalnya 

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang diteliti berdasarkan Balance Scorecard secara umum belum cukup baik. 

BAZ sudah melakukan usaha agar dapat menjadi Organisasi Pengelola Zakat yang 

akuntabel namun dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang ditemui seperti 

kurangnya kepercayaan masyarakat dan kekurangan Sumber Daya Manusia 
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(SDM) menghambat BAZ menjadi OPZ yang lebih akuntabel dan tidak 

maksimalnya kinerja OPZ. 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini telah dilakukan secara optimal, akan tetapi penelitian ini 

tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang ada. beberapa keterbatasan yang 

ada dalam penelitian ini adalah: 

1. Obyek Penelitian 

Terdapat 6 BAZ di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tetapi 

yang dijadikan objek penelitian ini hanya 3 yaitu BAZNAS Kota 

Yogyakarta, BAZNAS Kabupaten Bantul dan BAZNAS Kabupaten 

Sleman. Hal ini dikarenakan 1 BAZ menolak untuk diteliti karena suatu 

hal dan 2 BAZ berada diluar jangkauan peneliti karena keterbatasan 

waktu. Maka, hasil penelitian ini masih belum dapat menggambarkan 

akuntabilitas dan kinerja BAZ di Provinsi D.I. Yogyakarta secara 

sempurna. 

2. Akses Data 

Kesulitan untuk mengakses data sekunder seperti laporan keuangan, 

dikarenakan beberapa BAZ belum mampu membuat laporan yang baik dan 

lengkap, sementara itu jika penilaian kinerja menggunakan konsep BSC, 

laporan keuangan sangat diperlukan sehingga berimbas pada belum 

sempurnanya penilaian 

3. Narasumber 
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Narasumber pada penelitian ini hanya dari pihak BAZ, yaitu seseorang 

yang mengerti dan memahami mengenai kegiatan pengelolaan zakat di 

BAZ tersebut. 

4. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penekanan pada 

penelitian ini adalah pemahaman dari subjek penelitian terhadap keadaan 

sekitarnya sehingga memungkinkan untuk terjadi ketidaksesuaian antara 

tujuan penelitian dengan pemahaman narasumber. Peneliti berusahan agar 

penelitian ini dapat menggambarkan dengan baik data yang diperoleh dan 

sesuai keadaan sebenar-benarnya. Objek penelitian ini adalah objek yang 

alamiah sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan hal tertentu. 

Selain itu, peneliti belum dapat menemukan referensi mengenai penetapan 

pengukuran kinerja BAZ dengan menggunakan Balanced Scorecard 

C. Saran 

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut 

1. Kepada Badan Amil Zakat 

a. Badan Amil Zakat diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas kegiatan pengelolaan zakat dan sosialisasi program 

Badan Amil Zakat dengan mengembangkan dan memanfaatkan 

teknologi informasi komunikasi, misalnya menggunakan berbagai 

media khususnya dengan internet. BAZ dapat membuat dan 

mengelola websitenya sendiri agar masyarakat dapat mengakses data 

dengan mudah. 
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b. Badan Amil Zakat diharapkan dapat melakukan pembukuan secara 

baik dan benar sesuai standar yang berlaku, yaitu PSAK Nomor 109. 

c. Badan Amil Zakat diharapkan dapat menambah Sumber Daya 

Manusia, mengingat pekerjaan amil di Badan Amil Zakat adalah 

pekerjaan samingan sehingga dapat menghambat peningkatan kinerja 

Badan Amil Zakat. 

d. Badan Amil Zakat diharapkan dapat meningkatkan kinerja dengan 

memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendorong karyawan 

agar bekerja dengan baik seperti memberikan pelatihan bagi 

karyawan, memberikan penghargan kepada karyawan, meningkatkan 

kompetensi karyawan, dan meningkatkan profesionalisme karyawan. 

e. Badan Amil Zakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayan 

masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi tentang zakat. Perlu juga 

melakukan peendampingan kegiatan mustahik yang sudah diberikan 

dana zakat agar dapat berjalan sesuai keinginan. 

2. Kepada Pemerintah 

a. Pemerintah dapat memfasilitasi dan memberikan dana yang cukup 

untuk Badan Amil Zakat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan 

operasional Badan Amil Zakat. 

b. Pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang dapat mendorong 

masyarakat untuk membayar zakat melalui Organisasi Pengelolaan 

Zakat yang legal agar peranan zakat dapat lebih efektif dalam upaya 
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pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

3. Kepada masyarakat agar dapat merespon secara baik Organisasi 

Pengelolaan Zakat karena Organisasi Pengelolaan Zakat dapat menggali 

lebih jauh potensi dana zakat dan dapat mengefektifkan peranan zakat 

dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat juga dapat ikut mengawasi kinerja Organisasi 

pengelola Zakat agar dapat bekerja sesuai tujuan dan tidak menyimpang. 

4. Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperluas objek 

penelitian, seperti menjadikan Badan Amil Zakat yang tidak peneliti ambil 

sebagai objek penelitian atau meneliti tidak hanya di Badan Amil Zakat 

akan tetapi di Lembaga Amil Zakat di provinsi DIY. Dapat memperluas 

informan, sehingga tidak hanya dari pihak internal Badan Amil Zakat 

tetapi dari pihak eksternal seperti Muzakki, mustahik, Dewan Pengawas 

Syariah dan lain-lain. Menambah metode penelitian kuantitatif seperti 

penyebaran kuesioner untuk muzaki, mustahik dan karyawan Badan Amil 

Zakat sehingga dapat melihat persentase kepuasan pelanggan: muzaki dan 

mustahiq dan kepuasan karyawan. 

 


