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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil analisis penelitian terhadap 200 

responden yaitu muzakki pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Yogyakarta yang 

maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

a. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel transparansi 

terhadap variabel loyalitas muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tingginya transparansi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

maka akan meningkatkan  loyalitas muzakki. Dengan adanya transparasi 

maka akan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk mengamanahkan 

dana zakat mereka pada lembaga zakat.  

b. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel akuntabilitas 

terhadap variabel loyalitas muzakki. Artinya semakin tinggi tingkat 

akuntabilitas yang dilakukan oleh perusahaan maka tidak akan 

berpengaruh terhadap loyalitas muzakkinya. Hal ini dikarenakan seorang 

muzakki akan menyalurkan zakatnya tidak akan mempertimbangkan 

akuntabilitas yang diberikan lembaga zakat, kemungkinan hal ini 

dikarenakan sudah terlanjur percaya dengan lembaga zakat tersebut. 

c. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel responsibilitas 

terhadap variabel loyalitas muzakki. Artinya semakin tinggi responsibilitas 

yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak akan 

mempengaruhi peningkatan loyalitas. Hal ini bisa disebabkan oleh 
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terlanjur percayanya muzakki terhadap lembaga zakat yang mereka 

gunakan. 

d. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kemandirian 

dengan loyalitas muzakki. Artinya semakin perusahaan meningkatkan 

kemandirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu tidak akan berpengaruh sama 

sekali dengan peningkatan loyalitas muzakki. Hal ini diduga karena 

adanya tingkat kepercayaan yang lebih dari muzakki terhadap kinerja  

Lembaga Amil Zakat (LAZ)  yang sudah mempunyai otoritas yang 

mengatur dan mengawasinya. 

e. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel keadilan terhadap 

variabel loyalitas muzakki. Artinya jika Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

menjunjung tinggi budaya adil maka akan dapat meningkatkan loyalitas 

muzakki. Hal ini dikarenakan sikap adil akan membuat muzakki merasa 

dihargai dan tidak dibeda-bedakan dalam membayar zakat sehingga 

mereka sikap loyal muzakki akan tercipta dengan sendiri. 

f. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel syariah 

compliance terhadap variabel loyalitas muzakki. Artinya jika semakin 

tinggi penerapan syariah compliance pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di 

Yogyakarta maka akan meningkatkan loyalitas muzakkinya.  

g. Variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

muzakki. Artinya jika Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa menjaga 

kepercayaan yang diberikan muzakki maka dapat meningkatkan loyalitas 

muzakkinya. Dengan adanya kepercayaan yang dijaga oleh Lembaga Amil 
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Zakat (LAZ) maka muzakki akan merasa aman dalam menyalurkan dana 

zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tersebut sehingga muzakki yang 

menyalurkan zakatnya tidak perlu was-was. 

h. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel komitmen 

terhadap variabel loyalitas muzakki. Artinya semakin tinggi komitmen 

yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak akan berpengaruh 

terhadap loyalitas muzakki. Hal ini bisa disebabkan karena sumber daya 

yang bekerja pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut bukan menjadi 

fokus pekerjaan utama, jadi untuk komitmen yang seharusnya diberikan 

kepada muzakkinya menjadi terkendala. 

i. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel komunikasi 

terhadap variabel loyalitas muzakki. Artinya semakin tinggi komunikasi 

yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maka akan 

meningkatkan loyalitas muzakki. Hal ini dikarenakan komunikasi itu 

merupakan cara untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan baik dari 

muzakki ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun atau sebaliknya. 

j. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel customer 

intimacy terhadap variabel loyalitas muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan kedekatan yang diciptakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

kepada muzakkinya dapat meningkatkan loyalitas muzakki. Berawal dari 

kedekatan dengan muzakki maka akan menimbulkan hubungan yang baik 

diantara keduanya melalui komunikasi yang intens. 
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k. Jika dilihat dari hasil pengujian variabel yang sudah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa syariah governance dan customer relationship 

marketing berpengaruh terhadap loyalitas muzakki sebesar 73.6% yang 

berarti variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variasi variabel dependen sebesar 73.6%, sedangkan sisanya sebesar 

26.4% (100%-73.6%) dipengaruhi variabel lainnya. Namun untuk variabel 

syariah governance tidak terlalu dominan dalam mempengaruhi 

peningkatan loyalitas jika dibandingkan dengan customer relationship 

marketing. 

5.2 Implikasi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi 

pemerintah, perusahaan dan penelitian selanjutnya, yaitu:  

1. Bagi Pemerintah  

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting 

agar pemerintah lebih memperhatikan lembaga amil zakat yang ada di 

Indonesia supaya realisasi dengan potensi zakat yang tercatat saat ini dapat 

seimbang atau sedikitnya bisa mendekati angka potensi. Perhatian pemerintah 

untuk lembaga zakat bisa dari aturan yang jelas dan bisa dilaksanakan, 

memberikan sosialisasi terkait dengan aturan atau tata kelola lembaga zakat, 

membantu lembaga zakat atau badan zakat untuk mengajak masyarakat agar 

membayar zakat melalui badan atau lembaga zakat 
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2. Bagi Penelian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan, dapat memperoleh tambahan 

wawasan terkait dengan faktor-faktor yang memepengaruhi loyalitas muzakki 

pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menajadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang terkait 

dengan topik yang sama.  

3. Bagi Lembaga Amil Zakat 

Bagi Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat lebih menggali lagi potensi 

yang dapat meningkatkan loyalitas muzakki agar realisasi penerimaan zakat 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya dengan adanya hasil 

penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat membantu Lembaga Amil 

Zakat dalam meningkatkan loyalitas muzakki yang ada di wilayah Yogyakarta. 

5.3 Keterbatasan dan Saran  

5.3.1 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini diataranya penelitian yang sudah 

dilakukan hanya sebatas fokus pada area permukaan saja tidak sampai sedetail 

kedalam kondisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu hanya sebatas apa yang 

dialami oleh muzakki saja. Selain itu penelitian ini memiliki kekurangan dalam 

pengujian variabel customer relationship marketing yang masih sangat sederhana 

padahal hubungan sebab akibat ini masih bisa dijabarkan secara lebih luas tidak 

hanya menggunakan regresi linear berganda.  
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5.3.2 Saran 

Saran untuk Peneliti selanjutnya: 

a. Agar hasil penelitian lebih maksimal, metode penelitian perlu diperkuat 

dengan metode wawancara langsung terhadap muzakki dan Lembaga Amil 

Zakat untuk mengetahui kondisi sesungguhnya diluar tabel pertanyaan 

sehingga dapat memperkuat hasil pengujian. 

b. Penelitian untuk variabel customer relationship marketing lebih baik 

menggunakan pengujian dengan Structural Equation Modeling (SEM) 

karena variabel tersebut lebih berkaitan dengan perbuatan sebab dan 

akibat. Metode Structural Equation Modeling (SEM) dapat lebih 

memperluas dan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan sifat. 

c. Menambahkan variabel lain yang memungkinkan menjadi faktor yang 

dapat mempengaruhi loyalitas muzakki karena dalam penelitian ini 

pengaruh yang ditimbulkan dari kedua variabel hanya 73,6% dan 

selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel ini. Variabel lain 

bisa seperti struktur kepemilikan lembaga zakat, penerapan PSAK 109 

mengenai zakat 

 


