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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat 

megambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi manajemen pendapatan dan belanja dalam meningkatkan 

keseimbangan keuangan pondok pesantren Ittihadul muslimin  yang 

berpengaruh sangat besar untuk hasil pendapatan pondok  dilakukan 

dengan cara mengembangkan usaha sawit agar terus produktif, usaha 

depot air galon, iuran uang pemondokan tiap bulan dan juga didapat dari 

iuran kantin hingga bantuan-bantuan dari pemerintah setempat. Kemudian 

pengeluaran yang dilakukan pondok dapat terpenuhi dari hasil pendapatan 

tanpa ada tidak keseimbangan diantara pendapatan dan belanja pondok 

pesantren 

2. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, secara umum dapat  disimpulkan 

bahwa strategi manajemen pendapatan dan belanja dalam meningkatkan 

keseimbangan keuangan pondok pesantren sudah berjalan dengan baik, 

karena hasil pendapatan yang didapat oleh pondok ini merupakan hasil 

yang baik dan tidak ada unsur  ketidak halalan pendapatan. Namun jika 

dilihat lebih detail lagi terdapat satu hal yang bertentangan dengan dengan 

syariat yaitu tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut 

mengelola manajemen pondok melain hanya mempercayai kerabat 
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terdekat bahkan masih menjalankan sistem praktek kekeluargaan. Karena 

hal ini dapat membuat sistem manajemen menjadi tidak bagus dan rentan 

pada perbuatan ketidak tebukaan yang berimbas pada perkembangan serta 

kemajuan pondok pesantren . 

 

B. Saran 

Dari berbagai penjelasan diatas yang sudah tertera dalam skripsi ini, 

penulis mengharapkan terutama pada diri penulis sendiri dan umumnya pada kita 

semua yang membaca atau yang menelaah skripsi ini kiranya dapat 

mengembangkan lebiih luas lagi dan dapat merealisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat pada kita umumnya, 

terutama penulis sarankan kepada:  

1. Bagi pihak pondok pesantren agar dapat lebih baik lagi menjalankan roda 

organisasi dengan menjalankan fungsi manajemen sebaik-baiknya untuk 

kemajuan pondok pesantren, dan agar dapat lebih meningkatkan hasil 

pendapatan pondok pesantren serta memaksimalkan lagi pengeluaran 

pondok  sehingga dapat merealisasian tujuan pondok pesantren secara baik 

dan efektif, untuk menjadikan  generasi-generasi bangsa yang berakhlak 

mulia berbudi pekerti luhur.   

2. Pada pihak Akademis agar dapat mengembangkan skripsi ini   

dilingkungan universitas, dan kepada pemerintah untuk dapat menindak 

lanjuti dari skripsi ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum.  

 

  

 


