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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI  DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Sikap wakif terhadap perilaku berwakaf uang di Sinergi Foundation 

positif, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku wakif Sinergi 

Foundation baik, intensi berwakaf uang dan perilaku wakif dalam 

berwakaf uang di Sinergi Foundation tinggi. 

b. Sikap dalam berwakaf uang memiliki pengaruh positif terhadap intensi 

berwakaf uang. 

c. Norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap intensi berwakaf uang 

d. Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap intensi 

berwakaf uang. 

e. Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap perilaku 

berwakaf uang. 

f. Intensi berwakaf uang memiliki pengaruh positif terhadap perilaku 

berwakaf uang. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa apabila sikap masyarakat 

dalam berwakaf uang positif, norma subjektif masyarakat baik dan persepsi 

kontrol perilaku masyarakat baik maka akan mendorong tingkat intensi berwakaf 

uang yang tinggi. Selain itu, apabila persepsi kontrol perilaku masyarakat semakin 

baik maka perilaku berwakaf uang akan semakin tinggi. Intensi berwakaf uang 

merupakan faktor motivasi terkuat seseorang dalam melakukan suatu perilaku 

yaitu berwakaf uang. Sehingga, apabila intensi masyarakat muslim untuk 

berwakaf uang tinggi maka akan meningkatkan perilaku berwakaf dan akan 

semakin banyak masyarakat yang berwakaf uang.  

Adapun implikasi lainnya dari hasil penelitian ini secara teori diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

ekonomi dan keuangan Islam, khususnya dalam bidang filantropi Islam terkait 
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wakaf uang. Selain itu secara praktis, bagi para regulator wakaf khususnya Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga-lembaga wakaf di Indonesia diharapkan 

hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai perilaku berwakaf uang 

yang didorong oleh intensi berwakaf uang. sikap, norma subjektif, persepsi 

kontrol perilaku. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, lembaga wakaf 

seharusnya menyadari bahwa masyarakat yang telah berwakaf uang (wakif) 

memiliki niat yang tinggi untuk berwakaf uang dan memiliki sikap positif 

terhadap perilaku berwakaf uang. Sikap positif ini telah mempengaruhi mereka 

untuk berwakaf uang. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan perilaku masyarakat dalam berwakaf uang. 

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil 

penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Lembaga wakaf dan pemerintah setempat perlu mengembangkan strategi 

sebagai upaya yang berkelanjutan dan terpadu untuk mendorong umat 

Islam memiliki tekad yang kuat untuk berwakaf uang. Strategi yang dapat 

digunakan seperti adanya program kampanye di media massa dan media 

elektronik yang memberikan informasi tentang anjuran untuk berwakaf 

uang. Hal ini harus dilakukan secara secara terus-menerus sehingga 

diharapkan mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Dengan 

demikian, masyarakat dapat memiliki sikap positif terhadap wakaf uang. 

b. Lembaga wakaf dan pemerintah setempat harus berupaya memberikan 

citra positif mengenai pengelolaan wakaf uang yang amanah dan 

transfaran seperti meliput setiap kegiatan penglolaan dan penyaluran 

wakaf uang melalui website masing-masing lembaga dan mengupdate 

laporan penerimaan serta pengelolaan wakaf uang melalui media sosial 

sehingga masyarakat akan tertarik untuk berwakaf uang. 

c. Lembaga wakaf dan pemerintah setempat harus berupaya 

menyelenggarakan lebih banyak seminar dan workshop yang berkaitan 

dengan perilaku berwakaf uang, keutamaan berwakaf uang dan manfaat 

wakaf uang terhadap perkembangan sosial ekonomi umat. Kegiatan 

seminar dan workshop ini dapat dilakukan di lingkungan akademisi dan di 

perkantoran. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
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dan pengetahuan umat Islam dan pada akhirnya akan memotivasi mereka 

untuk berwakaf uang. 

d. Penelitian yang berkaitan dengan perilaku berwakaf uang masih sangat 

sedikit terutama di Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya penelitian 

selanjutnya menggunakan variabel lainnya seperti kepercayaan terhadap 

lembaga wakaf, tingkat religiusitas wakif dan yang lainnya yang dapat 

memberikan yang wawasan baru ke dalam pembahasan perilaku berwakaf 

uang. 

 

 


