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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan rumusan 

masalah yang ada diperoleh hasil:  

1. Bentuk Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur 

Sejahtera  Kota Kediri kurang berjalan dengan maksimal. Ternyata dari 

Sisi Planning nya , tidak mengalami penyimpangan seperti dugaan 

observasi awal. Namun mengalami kestidaksesuaian pemahaman akan 

makna kata dari salah satu Planning itu sendiri. Dari sisi Organizing  

ternyata masih ada pembagian tugas yang kurang jelas. Sehingga nazir 

tidak bekerja secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya hanya admin 

nazirnya yang berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai sekertaris dan bendahara sekaligus. Dari sisi Actuating , 

penyaluran dana wakaf produktif di lembaga tersebut berfokus pada 

pengelolaan dan pembiayaan secara produktif. Namun realitanya ternyata 

masih ada yang bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya dikelola secara 

produktif. Padahal wakaf produktif tersebut apabila dikelola dengan baik 

akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif.  

Dan yang terakhir dari sisi Controlling masih kurangnya pengawasan 

dalam pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS Amanah Makmur 

Sejahtera  Kota Kediri karena para masyarakat binaan belum memiliki 
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laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka kepada pihak 

LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Mereka cukup mendapat 

pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang ditentukan. Pelaporan 

hanya dilaporkan secara lisan saat pertemuan. Kontrol yang kurang baik 

ini akan berpengaruh pada kinerja nazir karena kontrol yang lemah 

mengakibatkan nazir tidak bisa mengetahui penggunaan dana wakaf dan 

apa yang mesti diperbaiki agar nazir bisa menjalankan tugasnya dengan 

baik.    

2. Sedangkan dari segi manajemen syariah, pengeloaan dana wakaf produktif 

di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri masih perlu 

diperhatikan lagi, karena nazir masih belum sepenuhnya menerapkan 

indikator manajemen syariah yaitu fathanah, amanah, kejujuran dan 

kesadaran diri akan pantauan Allah. Yang mana diketahui bahwa nazir 

dalam pelaksanan pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS tersebut 

masih banyak melakukan penyimpangan/ ketidaksesuaian dengan apa 

yang seharusnya dilakukan  

B. Saran   

1. Bagi Lembaga  

Guna untuk kebaikan dan kemajuan LKMS Amanah 

Makmur Sejahtera Kota Kediri ,sebaiknya LKMS meningkatkan 

sistem manajemen syariah POAC yang ada dengan baik dan benar 

agar LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri mampu 

menjadi  lembaga keuangan yang berkualitas.   


