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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari skripsi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Panti Asuhan Baitus Salam Kota Semarang Jawa Tengah sebagai salah 

satu lembaga dakwah, sudah barang tentu dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tidak bisa lepas dari keberadaaan manajemen. Peranan 

manajemen di Panti Asuhan Baitus Salam Kota Semarang Jawa Tengah 

dimaksudkan untuk mempraktekkan fungsi-fungsi manajemen dalam semua 

aktifitas panti agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan di Panti Asuhan Baitus 

Salam Kota Semarang Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. 

2. Pendukung Panti Asuhan Baitus Salam Kota Semarang antara lain: 

(a).  Dimilikinya sumber daya manusia yang mumpuni 

(b).  Adanya dukungan dari masyarakat 

Selain adanya pendukung, Panti Asuhan Baitus Salam Kota 

Semarang juga memiliki penghambat antara lain: 

(a).  Masalah tempat yang tidak memadai 

(b).  Keterbatasan dana yang dimiliki 

B. Saran-Saran 

1. Pengasuh maupun pengurus hendaknya memahami betul fungsi dari 

semua bagian manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, 
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penggerakan dan pengawasan agar kegiatan operasional di panti asuhan 

berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya.  

2. Pengurus hendaknya memperhatikan masalah tempat sehingga mampu 

menampung semua anak didiknya. Kaitannya dengan masalah dana, 

pengurus hendaknya mencari jaringan yang  lebih luas agar terpenuhinya 

kebutuhan anak asuh sehari-hari. 

C. Penutup 

Rasa syukur kami haturkan kepada Sang Pencipta yang telah meridhoi 

penulis  sehingga penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan, walaupun 

dalam bentuk sangat sederhana ini. Karena keterbatasan kemampuan yang 

dimiliki, maka penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari 

semua pihak, demi kebaikan skripsi ini. 

Sebagai kata penutup, penulis akhiri dengan panjatan do’a, semoga 

petunjuk dan pertolongan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada Umat-Nya 

yang bertaqwa, yang selalu berjuang menegakkan syiar Islam, dan semoga 

penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 

 


