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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, rumusan hipotesis 

penelitian, dan pembahasan dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan ter-

hadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Sura-

baya. Hasil penelitian ini menjadikan hipotesis pertama penelitian ini yang 

menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya diterima. 

Arah pengaruh dari akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat adalah 

searah, artinya semakin tinggi akuntabilitas maka semakin tinggi keputusan 

membayar zakat.  

2. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas melalui Ability berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat 

nasional di Surabaya. Hasil penelitian ini menjadikan hipotesis kedua 

penelitian ini yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan membayar zakat dengan ability sebagai variabel interven-

ing pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya diterima.  Arah pengaruh 

dari akuntabilitas melalui Ability terhadap keputusan adalah searah, artinya 

semakin tinggi akuntabilitas melalui Ability maka semakin tinggi keputusan 

membayar zakat dengan original sample 0,098.  
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3. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas melalui perencanaan keu-

angan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat 

pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. Hasil penelitian ini menjadi-

kan hipotesis ketiga penelitian ini yang menyatakan bahwa akuntabilitas ber-

pengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat dengan perencanaan 

keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat na-

sional di Surabaya diterima. Arah pengaruh dari akuntabilitas melalui 

perencanaan keuangan keluarga terhadap keputusan membayar zakat adalah 

searah, artinya semakin tinggi akuntabilitas melalui perencanaan keuangan 

keluarga maka semakin tinggi keputusan membayar zakat. Pada hubungan ini 

original sample lebih tinggi daripada ability yang menjadi variabel 

interveningnya, yaitu sebesar 0,118. 

4. Hasil penelitian menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan ter-

hadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Sura-

baya. Hasil penelitian ini menjadikan hipotesis keempat penelitian ini yang 

menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya diterima. 

Arah pengaruh dari transparansi terhadap keputusan membayar zakat adalah 

searah, artinya semakin tinggi transparansi maka semakin tinggi keputusan 

membayar zakat. Dari hubungan antar variable ini donatur melihat mana lem-

baga yang memiliki sisi transparansi tinggi maka itu yang mendapat poin 

tertinggi dalam pertimbangan memutuskan membayar zakat. Namun secara 
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langsung variabel memikili original sample terkecil berbanding variabel 

lainya 

5. Hasil penelitian menemukan bahwa transparansi melalui Ability berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat 

nasional di Surabaya. Hasil penelitian ini menjadikan hipotesis kelima 

penelitian ini yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan membayar zakat dengan ability sebagai variabel interven-

ing pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya diterima.  Arah pengaruh 

dari transparansi melalui Ability terhadap keputusan membayar zakat adalah 

searah, artinya semakin tinggi transparansi melalui Ability maka semakin 

tinggi keputusan membayar zakat 

6. Hasil penelitian menemukan bahwa transparansi melalui perencanaan keu-

angan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat 

pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. Hasil penelitian ini menjadi-

kan hipotesis keenam penelitian ini yang menyatakan bahwa transparansi ber-

pengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat dengan perencanaan 

keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat na-

sional di Surabaya diterima. Arah pengaruh dari transparansi melalui 

perencanaan keuangan keluarga terhadap keputusan membayar zakat adalah 

searah, artinya semakin tinggi transparansi melalui perencanaan keuangan 

keluarga maka semakin tinggi keputusan membayar zakat. 

7. Hasil penelitian menemukan bahwa efisiensi operasional berpengaruh signif-

ikan terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional 
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di Surabaya. Hasil penelitian ini menjadikan hipotesis ketujuh penelitian ini 

yang menyatakan bahwa efisiensi operasional berpengaruh signifikan ter-

hadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Sura-

baya diterima. Arah pengaruh dari efisiensi operasional terhadap keputusan 

membayar zakat adalah searah, artinya semakin tinggi efisiensi operasional 

maka semakin tinggi keputusan membayar zakat. 

8. Hasil penelitian menemukan bahwa efisiensi operasional melalui Ability ber-

pengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil 

zakat nasional di Surabaya. Hasil penelitian ini menjadikan hipotesis 

kedelapan penelitian ini yang menyatakan bahwa efisiensi operasional ber-

pengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat dengan ability se-

bagai variabel intervening pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya 

diterima.  Arah pengaruh dari efisiensi operasional melalui Ability terhadap 

keputusan membayar zakat adalah searah, artinya semakin tinggi efisiensi 

operasional melalui Ability maka semakin tinggi keputusan membayar zakat 

9. Hasil penelitian menemukan bahwa efisiensi operasional melalui 

perencanaan keuangan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. Hasil 

penelitian ini menjadikan hipotesis kesembilan penelitian ini yang menya-

takan bahwa efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

membayar zakat dengan perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel in-

tervening pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya diterima. Arah 

pengaruh dari efisiensi operasional melalui perencanaan keuangan keluarga 
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terhadap keputusan membayar zakat adalah searah, artinya semakin tinggi 

efisiensi operasional melalui perencanaan keuangan keluarga maka semakin 

tinggi keputusan membayar zakat. 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan pengaruh akuntabilitas, trans-

parasi, efisiensi operasional terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga 

amil zakat nasional di Surabaya dan peran mediasi ability dan perencanaan keu-

angan keluarga, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Peneliti melihat donatur yang memiliki tingkat memahaman manajerial keu-

angan yang baik akan lebih berhati-hati dalam menentukan dan memutuskan 

membayar zakat, hal ini menjadi perhatian bagi pengelola zakat untuk mem-

bangun budaya literasi tentang zakat program kreatif pemberdayaan umat un-

tuk memberikan input berimbang terkait keputusan zakat di lembaga yang 

professional. 

2. Secara keseluruhan lembaga amil zakat nasional di Surabaya untuk 

meningkatkan pelaksanaan keputusan membayar zakat yang sudah berjalan 

cukup baik, kedepan diharapkan mengendepankan transparasi terlebih kemu-

dahan dalam mengakses laporan keuangan secara online. 

3. Untuk Lembaga Amil Zakat tetap berinovasi dalam membangun kepercayaan 

punlik dengan tetap menerapkan proses akuntabilitas, transparasi secara pro-

fessional 
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4. Lembaga Amil zakat diharapkan melakukan efisiensi operasional guna 

meningkatkan kepuasan donatur terhadap dana yang telah diamanahkan. 

5. Penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah 

variabel misalnya efektifitas, peningkatan kesejahteraan keluarga dan 

lainnya.  

6. Penelitian selanjutnya, disarankan melakukan penelitian pada tempat yang 

berbeda, musalnya: LAZNAS Berbasis Ormas, BAZ-DA se Jawa Timur 


