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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penilitian dan analisis data terhadap penerapan fungsi 

manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-

Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin dan guna menjawab rumusan 

masalah, maka dapat disimpulkan sebegai berikut: 

1. Penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh 

Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam 

Banjarmasin. Penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dalam 

mengelola wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalan Al-Banjari 

sudah dinilai baik, dimana pengelolaan telah menerapkan semua fungsi 

dari manajemen, hanya saja masih terdapat kekurangan pada fungsi 

pengorganisasian yang belum terdapat departemen dan formalisasi 

dalam menjalankan kepengurusannya, serta pada fungsi pengawasan 

yang belum terdapat standar prestasi yang ingin diraih. Secara 

manajemen syariah pengelolaan wakaf produktif sudah sesuai dengan 

teori manajemen syariah yang didasari dari ayat-ayat Al-Quran. 

2. Kendala yang dialami dalam mengelola wakaf produktif oleh Yayasan 

Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin. 
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Kendala mendasar yang dialami oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-

Banjari adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas 

maupun kualitas 

 

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari agar membenahi 

sistem administrasi dan pengarsipan seperti lembar kontrak dan surat-

menyurat, guna kenyaman dan kelancaran dalam menjalankan organisasi. 

2. Tetapkan standar prestasi atau standar kerja sehingga ada target yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu atau kegiatan tertentu. 

3. Lakaukan rekrutmen kepada siapa yang ingin menjadi lerawan dalam 

mengelola Yayasan Nahdhatussalam. Melihat sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari yang kurang secara 

kualitas dan kuantitas. Ini dilakukan guna tercapainya tujuan dan semua 

visi dan misi Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagi bahan 

masukan atau referensi dalam penyusunan sebuah penelitian di tempat 

wakaf produktif lainnya maupun meneliti lebih lanjut dari aspek yang 

berbeda seperti manajemen strategi atau manajemen sumber daya 

manusia.  


