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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai dengan bab empat sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Apabila Manajemen syariah yang terdapat dalam ilmu manajemen 

dibandingkan dengan Manajemen syariah yang dibuat Panti Asuhan 

Yayasan al-Hikmah, maka manajemen tersebut telah dibuat sesuai dan 

secara optimal. Oleh karena itu manajemen tersebut di Panti Asuhan 

Yayasan al-Hikmah sudah diaplikasikan dengan baik sehingga 

mekanismenya dapat berjalan secara optimal. 

2. Implikasi penerapan manajemen syariah pada Panti Asuhan Yayasan al-

Hikmah Wonosari Ngaliyan Semarang yaitu Panti Asuhan Yayasan al-

Hikmah Semarang telah dapat mewujudkan maksud dan tujuan 

didirikannya lembaga tersebut. Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah telah 

dapat menanamkan nilai-nilai akhlak al-karimah kepada para pengurus 

dan para anak asuh. Para pengurus Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah 

bekerja tanpa mengenal lelah karena adanya sikap yang tulus dari para 

pengurus. Meskipun demikian, para pengurus bekerja bukan hanya diberi 

imbalan pahala namun juga diperhatikan tingkat kesejahteraan dan 

ekonomi para pengurus. Setiap pengurus, sampai jabatan yang terendah 

senantiasa diperlakukan dalam hubungan yang setara, saling 
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menghormati, kuatnya komitmen, dan selalu diikut sertakan pada setiap 

mengambil keputusan dan kebijakan. Antara atasan dan bawahan terjalin 

komunikasi yang harmonis dengan selalu mempererat tali silaturahmi, 

dan senantiasa memperkuat sistem yang sudah disepakati bersama. 

Dengan demikian Panti Asuhan Yayasan al-Hikmah telah menerapkan 

teori Adiwarman Karim tentang kategori manajemen Islami.  

B. Saran 

1. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap Panti Asuhan 

Yayasan al-Hikmah, maka sebagai saran adalah perlu terus ditingkatkan 

sumber daya manusia para pengurus dan pelaksana Panti Asuhan Yayasan 

al-Hikmah. 

2. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti Panti Asuhan Yayasan 

al-Hikmah dengan pendekatan yang berbeda.  

C. Penutup 

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah 

SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga 

dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat 

disadari sedalam-dalamnya bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi 

materinya jauh dari kata sempurna. Tiada gading yang tak retak.  

 


