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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data 

melalui wawancara dengan warga Muhammadiyah desa Tembok Banjaran, 

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dan pengurus LAZISMU PDM, 

dokumentasi dan observasi di LAZISMU PDM mengenai minat, tingkat 

pendapatan dan tingkat kepercayaan warga Muhammadiyah dalam membayar 

zakat di LAZISMU, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan warga Muhammadiyah tentang LAZISMU masih 

tergolong kurang. Hal ini karena keberadaan LAZISMU yang belum 

banyak diketahui warga Muhammadiyah. Hanya warga 

Muhammadiyah yang mengikuti organisasi di Muhammadiyah yang 

mengetahui tentang LAZISMU. Ini menunjukkan bahwa kurangnya 

sosialilasi dari LAZISMU kepada masyarakat khususnya warga 

Muhammadiyah. 

2. Minat dan tingkat kepercayaan memengaruhi warga Muhammadiyah 

dalam membayar zakat di LAZISMU sedangkan tingkat pendapatan 

tidak mempengaruhi warga Muhammadiyah dalam membayar zakat 

di LAZISMU. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat 
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bahwa dorongan dalam diri dan lingkungan mempengaruhi warga 

Muhammadiyah dalam menyalurkan zakatnya di LAZISMU. Warga 

Muhammadiyah juga percaya bahwa dengan menyalurkan zakat 

melalui lembaga seperti LAZISMU maka zakat yang diberikan akan 

lebih tepat sasaran dalam penyalurannya dan dapat membantu 

meningkatkan perekonomian masyarakat apabila lebih banyak lagi 

warga Muhammadiyah yang menyalurkan zakat melalui LAZISMU. 

Keterbukaan dan transparansi LAZISMU juga telah mampu 

membangun kepercayaan warga Muhammadiyah untuk 

menyalurkan zakatnya di LAZISMU PDM. Namun, sebagian warga 

Muhammadiyah memilih menyalurkan zakatnya secara langsung 

tanpa melalui LAZISMU dengan alasan zakat yang dikeluarkan 

hanya sedikit walaupun sebenarnya pendapatan yang mereka peroleh 

cukup besar dibandingkan warga Muhammadiyah yang berzakat 

melalui LAZISMU PDM sehingga tingkat pendapatan tidak menjadi 

dasar mereka untuk tidak menyalurkan zakat di LAZISMU PDM 

melainkan keinginan dari diri sendiri untuk memilih menyalurkan 

zakat secara langsung di lingkungan sekitarnya. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk LAZISMU PDM 

adalah: 
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1. LAZISMU diharapkan bisa lebih aktif melakukan sosialisasi kepada 

warga Muhammadiyah untuk memperkenalkan tentang LAZISMU 

agar warga Muhammadiyah dapat lebih mengenal tentang 

LAZISMU. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara mengadakan 

workshop tentang LAZISMU ataupun mensosialisasikan melalui 

pengajian-pengajian yang biasa dilakukan warga Muhammadiyah. 

Selain itu, LAZISMU juga bisa memanfaatkan media sosial yang 

tentunya di jaman sekarang hampir semua masyarakat mempunyai 

media sosial. Contohnya melalui facebook, twitter dan instagram. 

2. Dalam hal pengumpulan zakat sebaiknya LAZISMU jangan hanya 

mengandalkan cabang dan ranting di daerah. Sebaiknya LAZISMU 

turun tangan sendiri untuk mengumpulkan zakat dari para warga 

Muhammadiyah dan mengkoordinir organisasi-organisasi yang 

mengumpulkan zakat dengan label Muhammadiyah agar menjadi 

satu di LAZISMU PDM. 

 

 

 

 


