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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengacu pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dari teori serta pengamatan 

langsung, maka peneliti mendapatkan kesimpulan tentang optimalisasi 

penerapan manajemen pada Panti Asuhan Al-Ikhlas kota Banjarmasin sebagai 

berikut: 

1. Pengoptimalan fungsi-fungsi manajemen di Panti Asuhan Al-Ikhlas 

Banjarmasin sudah berjalan secara optimal, karena pada perencanaan ini 

terlihat adanya perencanaan jangka panjang, pendek dan menengah dan 

struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tugas-tugasnya, pada 

pengarahan seperti adanya pembinaan mental keagamaan, memberi 

peningkatan kualitas juga wawasan keilmuan (pendidikan formal dan 

agama), peningkatan keterampilan dan kualitas mental dan memberikan 

motivasi kepada anak-anak asuh jika diantaranya ada yang mulai kendor, 

program wajib sekolah oleh pengurus yang dijalankan oleh anak-anak 

panti asuhan (TK-SD-SMP) bahkan hingga SMA dan jenjang perkuliahan 

bagi yang memiliki prestasi tinggi di bidang akademik, serta melakukan 

pengawasan dengan cara melakukan pertemuan setahun sekali dengan 

orang tua dari anak-anak asuh dan melakukan evaluasi terhadap berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan Panti Asuhan Al-Ikhlas Banjarmasin, serta 
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melakukan perbaikan penyimpangan dengan tindakan dan cara secara 

tepat. 

2. Faktor pendukung dalam Pengoptimalan Penerapan Manajemen di Panti 

Asuhan Al-Ikhlas kota Banjarmasin yakni memiliki SDM yang 

berkualitas, rasa ikhlas dari setiap pengelola aktivitasnya, kehadiran 

dukungan dari masyarakat, serta adanya aspek kerjasama dan kemitraan 

dengan para Instansi terkait seperti kemitraan dengan sesama badan sosial, 

kemitraan dengan sesama dunia usaha, kemitraan dengan instansi 

pemerintahan, sedangkan faktor penghambat yakni kendalanya ada 

dipembangunan pemakaman atau alkah dan lahan untuk memaksimalkan 

kembali Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sempat vakum yang mana 

itu salah satu perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang ada 

di Panti Asuhan Banjarmasin. 

B. Saran 

Berkenaan dengan hasil penelitian dan observasi penulis, maka berkesempatan 

ini penulis memberi saran-saran yaitu diantaranya: 

a. Sebaiknya para pengurus membuatkan Laporan akhir tahun atau raport 

untuk memudahkan penilaian dan perkembangan anak-anak asuh yang 

berada di Panti Asuhan Al-Ikhlas Banjarmasin. 

b. Membuat donasi atau mengajukan proposal kepada instansi yang telah 

bekerjasama untuk pengaktifan kembali perencanaan di jangka menengah 

yang sedang vakum dan perencanaan jangka panjang yang belum berjalan. 



77 

 

c. Dilakukan pengembangan dan lebih disalurkan tentang potensi-potensi 

yang dimiliki setiap diri anak asuh, maka dapat membawa nama baik panti 

asuhan dan sebagai penunjang masa depan lebih baik untuk mereka yang 

terus meningkatkan potensi diri dalam wujud prestasi.  


