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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dapat  diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Strategi yang  dilakukan oleh Pengurus Yayasan panti Asuhan Islamiyah 

Al-Ikhlas kecamatan Bagan sinembah dalam memenuhi Kebutuhan anak 

asuh dalam Perencaan Strategi untuk memperoleh dana, Pengurus Yayasan 

Panti Asuhan melakukan perumusan strategi yaitu; 1) Meningkatkan 

jumlah donatur tetap, 2) meningkatkan jumlah kotak infaq dan, 3) 

memembuat usaha mandiri. dalam pelaksanaan strateginya pengurus 

Yayasan Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah, 

1) Mensosialisasikan kepada masyarakat dan donatur tidak tetap, 2) 

menitipkan kotak infaq, ke Mesjid, Warung dan Toko, dan 3) Pembuatan 

usaha mandiri, menyebarkan brosur Usaha yang dikembangankan. Dan 

evalusi atau control strategi terhadap Pelaksanaan Strategi yaitu menjaga 

hubungan baik dengan para donatur ataupun masyarakat yang berperan, 

dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan stategi. 

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Strategi yang dilakukan Pengurus 

Yayasan Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas kecamatan Bagan sinembah 

dalam memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan anak asuh Pada 

dasarnya sangatlah baik dan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena 

dalam perumusan strategi yang dilakukan pengurus Yayasan dalam 



 64 

memperoleh dana dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syari’at, dan 

dalam pelaksanaan strateginya pengurus  saling tolong-menolong antara 

Pengurus Yayasan untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. 

 

B. Saran. 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah didapat oleh 

penulis, maka penulis hendak menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak 

yang terkait, yaitu:  

1. Untuk Yayasan Panti Asuhan  Islamiyah Al-Ikhlas semoga selalu 

bersyukur atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Dan selalu sungguh 

sungguh untuk terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup anak anak 

yang kurang mampu. Dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu 

Yayasan Panti Asuhan  Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah. 

2. Untuk para peneliti atau pembaca agar dapat memberikan kontribusi 

materi maupun non materi kepada saudara kita yang lebih membutuhkan. 

Selain itu juga dalam akademis semoga peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan judul ini menjadi varian penelitian-penelitian yang 

bermanfaat. 

 


