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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan dan analsisis data diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa Yayasan Sabilillah dalam mengembangkan aset wakaf 

produktif dengan membangun empat sektor wakaf produktif yaitu Sabilillah 

Medical Service  dengan menggunakan prinsip nilai kemanfaatan dan nilai sosial 

dalam melayani jasa kesehatan dan sebagai sarana dakwah Islam, Koperasi 

Sabilillah dengan mengunakan konsep wakaf tunai dan dengan tujuan membantu 

dan meningkatkan masyarakat miskin dengan kerja sama, Penitipan Anak dengan 

pelayanan kemanan dengan konsep tempat bermain dengan berwawasan 

pendidikan Islam dan Kantin Pujasera sebagai sektor dalam mendapatkan Profit 
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Oriented dalam melakukan bisnis jual beli makanan dengan keunggulan tempat 

yang strategis dan harga murah. 

Adapun pengembangan Sabilillah Medical Service sebagai salah satu 

wakaf produktif ialah pola manajemen pengelolaan pengembangan SMS  tersebut 

berbasis jasa dengan mengdepankan prinsip nilai kemanfaatan dan nilai sosial 

serta didukung dengan beberapa strategi dalam mengembangkan wakaf produktif, 

diantaranya: Sosialisasi tentang Klinik Sabilillah Medical Service, Meningkatkan 

kualitas dan pelayanan kesehatan, Melakukan kerjasama dan kemitraan untuk 

membangun Apotek, Membangun Kerjasama dalam menciptakan sarana BPJS 

(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi para pembaca 

Penelitan tentang Indikator Sabilillah Medical Service dalam pelaksanaan 

Manajemen Wakaf Produktif banyak memberikan masukan dan ilmu 

pengetahuan aplikatif kepada pembaca dalam mempelajari studi kasus di 

lapangan secara langsung. 

2. Bagi  Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf (Lazis) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah pengetahuan dan 

informasi bahwa dalam menjalankan Manajemen Wakaf Prouktif di 

Sabilillah Medical Service Kota Malang tidak salah konsep. Sehingga, 
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maksud dan tujuan wakaf dapat terlaksana yang akhirnya dapat 

memberikan manfaat bagi umat islam. 

3. Bagi Sabilillah Medical Service 

Proses berjalannya wakaf produktif yang berbentuk sarana kesehatan, 

diharapkan untuk segera mengevaluasi dan mengatur atau memanajemen 

kembali dengan baik berdasarkan musyawarah dengan bebarapa lembaga 

yang terkait dengan wakaf. Agar wakaf produktif tersebut tetap 

berkembang dengan baik.  


