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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan. 

Dari uraian yang Penulis sampaikan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Strategi. 

Dari beberapa teori tentang strategi-strategi dalam wirausaha yang 

yang dikemukakan di atas, penerapan strategi yang tepat untuk Pondok 

Pesantren Al-Madinah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang  yang 

memiliki beberapa jenis usaha adalah strategi Kombinasi. Karena 

penggunaan strategi pada masing-masing usaha berbeda satu dengan yang 

lainnya.  

2. Efektifitas strategi kinerja wirausaha. 

Efektifitas keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan strategi harus memperhatikan 

indikator-indikator agar dapat mencapai target dan tujuan dari suatu usaha. 

Dan Strategi Kombinasi memiliki indikator yang mengarahkan pada 

kejelasan perencanaan, penyusunan program wirausaha dan memudahkan 

pelaksanaan program secara efisien serta pegendalian yang efektif. 
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B. Saran. 

Melihat hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran yang 

diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan. Untuk santri yang berwirausaha 

agar melaksanaan program secara efisien serta pegendalian yang efektif. Serta 

kreatif dan inovatif dalam mengelola usaha di Pondok Pesantren agar dapat 

meningkatkan kinerja dan keuntungan. Di samping itu agar seluruh santri  untuk 

dapat mengamalkan apa yang telah di peroleh dari Pondok Pesantren yang telah 

mengajarkan ilmu akhirat dan duniawi. kelak ketika sudah lulus dari Pondok di 

harapkan santri dapat berwirausaha supaya dapat mengurangi pengangguran di 

Indonesia.  
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C. Penutup. 

Puji syukur Alhamdulillah, sebagai pemberi syafa’at yang sempurna 

kepada ummat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada 

umumnya yang telah memberikan bantuan penulis tiada kiranya baik berupa 

kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizqi, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS STRATEGI 

PENINGKATAN KINERJA WIRAUSAHA SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN AL-MADINAH KECAMATAN GAYAMSARI KOTA 

SEMARANG” dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

penulis. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan 

kemampuan dalam menyusun skripsi. 

Namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata-

katanya, referensinya dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah 

berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih pada 

semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga 

mendapat imbalan dari Allah SWT. Sebagai akhir kata, terpendam suatu harapan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan 

khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang. Amin YaaRabbal 

‘Alamin. 

 


