BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyaluran dana

zakat dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pada bagian akhir
dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1)

Penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dimana ketika penyaluran dana zakat meningkat maka pertumbuhan
ekonomi pun akan meningkat dan apabila penyaluran dana zakat
mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami
penurunan.

2)

Pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana ketika
pajak daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat
dan apabila pajak daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi pun akan
mengalami penurunan.

5.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas di atas, maka penulis mencoba

menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya sebagai
berikut :
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1) Saran Praktis
a. Penyaluran Dana Zakat terhadap Pertubuhan Ekonomi
Agar penyaluran dana zakat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
secara optimal, maka sebaiknya dilakukan dengan cara perbaikan pengelolaan
dana zakat mulai dari penghimpunan, pendayagunaan maupun penyaluran.
Dimana penghimpunan dana zakat harus di tingkatkan sehingga akan
berdampak

pada

besaran

penyaluran

dana

zakat.

Meningkatkan

penghimpunan dana zakat dengan mengadakan program-program yang
memudahkan
mengaplikasikan

masyarakat
zakat

membayar

payroll

di

zakat.
perusahaan.

Seperti

contohnya

Perbaikan

dalam

pendayagunaan dan penyaluran dana zakat dapat di tingkatkan dengan
ditingkatkan penyaluran pada program pemberian modal usaha serta adanya
pemantauan pada mustahiq yang telah diberi dana zakat sebagai modal usaha.
Sehingga dana zakat yang diberikan dapat berkembang, dan dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
b. Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Agar pajak daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara
optimal, maka harus ditingkatkan lagi dalam hal penerimaan pajak daerah itu
sendiri. Penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan dengan lebih giatnya
pengadaan sosialisasi mengenai pajak, peningkatan teknologi dalam
pelaporan dan pembayaran pajak. Seperti yang telah di aplikasikan dalam
pajak kendaraan bermotor dengan adanya e-samsat, maka sebaiknya
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diaplikasikan juga pada pajak daerah lainnya agar masyarakat merasa mudah
untuk membayar pajak.
2) Saran Akademis
a. Bagi Perkembangan Ilmu
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai
sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan
disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi dalam pengembangan
penelitian khususnya mengenai penyaluran dana zakat dan pajak daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi, serta sebagai masukan dan tambahan
referensi bagi para pembaca.
b. Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai
penyaluran dana zakat, pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi, diharapkan
dapat meneliti variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya
tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penulis menyarankan untuk
menambah keakuratan hasil penelitian serta menambahkan objek yang
diteliti.

