
68 
 

Ibrahim, 2022 

ANALISIS STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA MASA PANDEMI 

COVID-19: STUDI PADA LAZ ZAKAT SUKSES 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah di jalankan, peneliti menyimpulkan 

bahwa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh LAZ Zakat Sukses adalah 

masyarakat menjadi lebih sadar untuk berdonasi karena mereka melihat 

banyaknya orang yang terdampak akan pandemi Covid-19 dan tantangan yang 

dihadapi adalah SDM harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang 

berkembang dengan cepat. Strategi pengumpulan ZIS yang dilaksanakan oleh 

LAZ Zakat Sukses pada saat pandemi Covid-19 antara lain adalah sosialisasi 

dengan media sosial, sosialisasi dengan media komunikasi digital, pemanfataan 

layanan payment gateway, pemanfaatan platform internal, pemanfaatan platform 

eksternal, layanan jemput zakat, relawan/sahabat zakat, dan melakukan kerja sama 

dan sosialisasi dengan perusahaan. Kemudian melalui penelitian ini juga 

ditemukan kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh LAZ Zakat Sukses dan 

peluang dan ancaman yang dihadapai oleh LAZ Zakat Sukses. Melalui analisis IE 

ditemukan bahwa posisi LAZ Zakat Sukses berada di sel I dengan skor 3,45 untuk 

faktor internal dan 3,53 untuk faktor eksternal yang artinya LAZ Zakat Sukses 

dalam posisi tumbuh dan berkembang dan usaha yang dapat dilakukan adalah 

meminimalkan biaya sehingga keuntungan dapat meningkat. Dan peneliti juga 

melakukan analisis menggunakan matriks SWOT sehingga peneliti dapat 

membuat alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh LAZ Zakat Sukses. 

 

VI.2 Keterbatasan 

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

yang peneliti alami yaitu antara lain: 

1. Keterbatasan tempat pada saat pelaksanaan wawancara dengan 

narasumber yang menyebabkan rekaman wawancara adanya suara lain 

yang ikut terekam. 
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2. Keterbatasan Kesehatan pada saat penulisan penelitian yang membuat 

peneliti berhenti menulis selama beberapa minggu. 

 

VI.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti 

mendapatkan beberapa saran dari peneliti yang sekiranya dapat bermanfaat dan 

dapat menjadi masukan dalam melakukan keputusan. Saran-saran sebagai berikut: 

1. Peneliti berharap LAZ Zakat Sukses menjadi lebih baik dalam 

pelaksanaan pengumpulan ZIS dengan memanfaatkan alternatif strategi 

yang peneliti berikan seperti penempatan kotak infaq yang tertera kode 

QRIS di berbagai tempat perbelanjaan dan fasilitas umum, membuka 

gerai atau stand zakat di tempat perbelanjaan, memperbanyak 

pembuatan konten di media sosial mengenai program yang ada, 

mengadakan pelatihan untuk menghasilkan SDM yang berkompeten, 

dan bekerja sama dengan public figure atau influencer untuk 

mempromosikan program LAZ Zakat Sukses, meningkatkan 

kemampuan SDM sehingga dapat beradaptasi dengan kemajuan 

teknologi, meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan media 

komunikasi daring, dan menetapkan program unggulan yang berbeda 

dari program lain yang ada. 

2. Peneliti menyarankan LAZ Zakat Sukses untuk menaikkan tingkat 

mereka dari LAZ tingkat kota menjadi LAZ tingkat provinsi karena 

apabila dilihat dari jumlah pengumpulannya mereka sudah bisa 

memenuhi regulasi Batasan penghimpunan dana minimal untuk LAZ 

provinsi dan peneliti menilai LAZ Zakat Sukses sudah bisa bersaing 

dengan LAZ provinsi lainnya. 
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