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Wakaf tidak hanya terpaku pada benda yang tidak bergerak saja.
Melainkan wakaf juga dapat berupa benda yang tidak bergerak, seperti uang.
Wakaf uang tersebut, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga
dana yang selalu ada akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah
wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan dari investasi pokok itulah yang
akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan,
investasi, penanaman modal, produksi, dan lain sebagainya yang tidak
bertentangan dengan aturan syariat islam. Apabila pengelolaan wakaf uang
berjalan dengan baik, maka minat masyarakat pada wakaf uang akan bertambah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan wakaf
uang secara parsial terhadap minat masyarakat untuk berwakaf di KSPPS
MAWAR Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan dan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh pengelolaan wakaf uang terhadap minat masyarakat
untuk berwakaf.
Peneliti mengambil studi kasus di KSPPS MAWAR Simo Sungelebak
Karanggeneng Lamongan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah
sebanyak 79 responden. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple random
sampling. Jenis data yang digunakan menggunakan data primer dan data
sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif responden,
analisis statistik deskriptif variabel, analisis validitas dan reliabilitas, analisis uji
asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan uji hipotesis.
Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai pada variabel pengelolaan
wakaf uang thitung (2,612) > ttabel (1,991) dan nilai signifikan (0,011) < 0,05 artinya
H0 ditolak H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan
wakaf uang (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat
masyarakat untuk berwakaf.

