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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Yayasan Kita Bisa Indonesia atau yang akrab dengan sebutan kitabisa.com 

merupakan sebuah social enterprise yang diprakasai oleh Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2013 silam. Kitabisa.com diperkenalkan 

sebagai sebuah social enterprise yang bergerak dalam memfasilitasi penggalangan 

dana secara online dan transparan. Yayasan ini berdiri berdasarkan nilai-nilai sosial 

yang ada di Indonesia yakni gotong royong dalam membantu sesama. Berdasarkan 

value tersebut, Alfatih Timur memiliki sebuah ide untuk mendirikan sebuah platform 

crowdfunding untuk saling menghubungkan para campaigner dan donatur di 

Indonesia. Hingga saat ini sudah tercatat 12.612 campaign yang telah berhasil didanai 

melalui kitabisa.com. 

Walaupun bukan sebuah perusahaan yang mendeklarasikan sebagai perusahaan 

yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, yang dalam hal ini lebih spesifik pada 

landasan Ekonomi Islam. Kitabisa.com memberikan kontribusi nyata untuk 

mewujudkan falah aspek makro menurut teori Khan (1994), yakni dengan memberikan 

peluang yang sangat luas tanpa pembatas untuk menjadi fasilitator penggalangan dana 

dan tanpa membeda-bedakan setiap para campaigner untuk berkampanye pada laman 

kitabisa.com. dalam hal jumlah campaign, kitabisa.com telah berkontribusi dalam 

mewujudkan falah aspek makro dengan persentase sebesar 93,74%, dari total 

campaign. Sedangkan dalam segi dana, kitabisa.com berhasil mendanai campaign 

yang termasuk pada aspek falah makro dengan persentase sebesar 61,33% atau 

Rp.57.486.031.908 dari total donasi masuk pada tahun 2017 sebesar 

Rp.93.736.113.664 selama periode September 2018.  
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B. Saran 

Adapun beberapa saran bagi kitabisa.com berdasarkan dari pengamatan 

peneliti: 

1. Lebih memberikan kemudahan bagi para peneliti khususnya mahasiswa dalam 

memberikan data yang boleh dibagikan baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Kitabisa.com memberikan kontroling secara berkala bagi para campaigner yang 

sedang memasang campaign di laman kitabisa.com, karena banyaknya campaign 

yang belum mendapatkan donasi (Rp.0,00,-) hingga masa kampanya berakhir, dan 

sebagian besar para campaigner tersebut berasal dari masyarakat dengan 

perekonomian menegah ke bawah yang tidak memiliki jejaring sosial secara digital 

yang lebih luas.  

3. Kitabisa.com lebih memberikan ketegasan bagi para campaigner yang telah berhasil 

terdanai campaign-nya untuk memberikan informasi secara berkala mengenai 

proyek yang didanai agar dapat menghindari atau meminimalisir penyalahgunaan 

dana yang telah diberikan. 

Saran bagi para campaigner agar dapat menggunakan dana secara jujur, 

transparan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya serta memberikan update secara 

berkala mengenai proyek yang sedang dijalankan. Dan bagi para donator agar berhati-

hati untuk memberikan donasi, karena kemudahan yang diberikan pihak kitabisa.com 

untuk berkampanye di lamannya tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan 

oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab.  

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dengan merangkum kelemahan yang ada 

pada penelitian ini, yakni perkaya penggunaan teori akan dapat membuktikan dengan 

kuat hasil penelitian yang sedang dilakukan, persiapkan panduan untuk observasi dan 

wawancara secara detail dan susuai dengan teori serta kebutuhan agar hasil yang 

didapatkan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, dan terakhir meminta file 

dokumentasi yang dibutuhkan untuk memperkaya hasil tulisan dan analisis, karena satu 

data dimungkinkan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi sebuah interpretasi 

penelitian. 


