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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam skripsi ini mengenai kontribusi etos kerja 

islami terhadap kualitas kerja pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan keseluruhan hasil 

pembahasan, yaitu sebagai berikut. 

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai amil, pengurus BAZNAS DIY memiliki 

tiga azas yang dirumuskan oleh unsur pimpinan BAZNAS, yaitu ATP 

(Amanah, Transparan, dan Profesional). Bentuk penerapan azas amanah yang 

dilakukan oleh pengurus berupa pelaksanaan seluruh program-program yang 

dimiliki BAZNAS DIY baik dalam bidang penghimpunan maupun 

pendistribusian dana ZIS di DIY dan sekitarnya. Transparan dilakukan dengan 

transparansi laporan penghimpunan dan pendayagunaan ZIS yang diunggah di 

laman website BAZNAS DIY yaitu diy.baznas.go.id dimana masyarakat 

dapat melihat dan mengamati dengan mudah kinerja pengurus BAZNAS DIY 

melalui laporan yang diunggah tersebut dan informasi kegiatan BAZNAS 

DIY lainnya yang diunggah secara rutin di dalam laman website tersebut. 

Sedangkan profesionalitas pengurus BAZNA DIY dapat dilihat dari 

peningkatan kinerja pengurus baik pada unsur pimpinan maupun unsur 

pelaksana. 

Kerja yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS DIY diniatkan sebagai jihad 

sehingga semangat yang dibentuk juga merupakan semangat jihad untuk 

memberikan kebermanfaatan di dunia dan di akhirat. Pekerjaannya diniatkan 

sebagai aktualisasi penghambaannya pada Allah SWT. 
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2. Bekerja dengan dilandasi etos kerja islami membuat kerjanya dilakukan demi 

penghambaannya terhadap Allah SWT yang kemudian menimbulkan 

konsekuensi bahwa pekerjaannya harus lah baik dan maksimal. Hal ini yang 

kemudian membuat orang yang menerapkan etos kerja islami secara otomatis 

akan memiliki kualitas kerja yang tinggi. Adanya azas ATP yang diterapkan 

secara baik oleh pengurus BAZNAS DIY merupakan bukti bahwa kualitas 

kerja pengurus BAZNAS DIY sangat baik mengingat pengurus dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan tugas yang telah 

diberikan dengan baik. Adanya kegiatan-kegiatan guna meningkatkan 

semangat etos kerja islami pengurus BAZNAS DIY seperti Rapat Koordinasi 

Daerah, kegiatan character building, pengajian rutin dan lain sebagainya juga 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kerja pengurus salah satunya 

dilihat dari terus naiknya jumlah dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS DIY 

dan jumlah pendistribusian dana ZIS yang mencapai 92% dari jumlah total 

dana yang dihimpun. Dalam bidang keuangan, kualitas kerja yang baik yang 

dimiliki oleh pengurus BAZNAS DIY dapat dilihat dari diraihnya predikat 

WTP berdasarkan audit keuangan yang dilakukan atas laporan keuangan 

BAZNAS DIY. 

 

B. Saran 

1. Untuk Pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah 

a. Untuk meningkatkan keefektifan kerja pengurus, terutama mengingat 

cakupan wilayah tugas yang luas, perlu adanya tambahan SDM pengurus 

terutama dalam unsur pelaksana dimana saat ini, hanya terdapat total 10 

orang pengurus yang terbagi atas 5 unsur pimpinan dan 5 unsur pelaksana. 

b. Guna merealisasikan adanya penambahan SDM pengurus BAZNAS, perlu 

ada perubahan peraturan oleh pemerintah. 
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c. Adanya pengurus yang bekerja melebihi jam kerja kantor kurang lebih 

menunjukkan kurangnya efisiensi pengolahan waktu kerja oleh organisasi, 

sehingga diperlukan pengaturan waktu kerja yang lebih efektif dan efisien. 

d. Cenderung lemahnya disiplin kerja dan disiplin waktu yang dimiliki oleh 

pengurus bisa jadi disebabkan karena kurangnya faktor motivasi. Langkah 

yang bisa diambil misalnya dengan memberikan reward dan punishment 

kepada pengurus. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan dalam penelitian yang akan datang dengan sudut pandang yang berbeda. 

Penelitian yang penulis lakukan hanya menjadikan etos kerja islami sebagai 

kontributor dalam peningkatan kualitas kerja dimanaetos kerja islami merupakan 

topik penelitian yang sudah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Ke depannya, diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai 

kualitas kerja terutama mengenai kualitas kerja dalam perspektif Islam dan 

mungkin dapat pula dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai etos 

kerja islami dari perspektif-perspektif lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


