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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh

pemberdayaan dan kualitas sistem informasi terhadap kinerja karyawan

perspektif Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang

signifikan variabel pemberdayaan terhadap kinerja karyawan perspektif

Islam pada BMT MADE Demak, hal ini dapat dilihat pada hasil hipotesis

yang ternyata nilai thitung lebih dari ttabel (3,113>1.685), maka thitung

didaerah tolak (H0) artinya hipotesis nihil (H0) ditolak, hipotesis

alternatif (Ha) diterima, selanjutnya untuk nilai p-value 0,004<0,05.

Sehingga hipotesis alternatif  (Ha) pertama diterima bahwa terdapat

pengaruh positif yang signifikan variabel pemberdayaan terhadap kinerja

karyawan perspektif Islam pada BMT MADE Demak.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang

signifikan variabel kualitas sistem informasi terhadap kinerja karyawan

perspektif Islam pada BMT MADE Demak, hal ini dapat terlihat pada

hasil hipotesis yang ternyata nilai thitung lebih dari ttabel (3.033>1.685),

maka thitung didaerah tolak (H0) artinya hipotesis nihil (H0) ditolak,

hipotesis alternatif (Ha) diterima, selanjutnya untuk nilai p-value

0,004<0,05. Sehingga hipotesis alternatif  (Ha) kedua diterima bahwa

terdapat pengaruh positif yang signifikan variabel kualitas sistem

informasi terhadap kinerja karyawan perspektif Islam pada BMT MADE

Demak.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang

signifikan antara variabel pemberdayaan dan kualitas sistem informasi

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan prespektif Islam pada

BMT MADE Demak, hal ini dapat terlihat pada hasil hipotesis yang

ternyata nilai fhitung lebih dari ftabel (16, 592>3.238), maka fhitung didaerah
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tolak (H0) artinya hipotesis nihil (H0) ditolak, hipotesis alternatif (Ha)

diterima, dengan tingkat probabilitas 0,000<0,05 (signifikansi). Sehingga

hipotesis alternatif  (Ha) ketiga diterima bahwa terdapat pengaruh positif

yang signifikan antara variabel pemberdayaan dan kualitas sistem

informasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan perspektif

Islam pada BMT MADE Demak.

B. Keterbatasan dan Saran

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata

penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dalam penelitian, meliputi:

1. Penelitian ini jumlah variabel masih terlalu sedikit, maka untuk

penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat

memberikan kontribusi baik pada penelitian yang akan datang.

2. Jumlah responden penelitian masih terlalu sedikit, maka dalam penelitian

berikutnya menggunakan sampel yang lebih banyak untuk mendapatkan

hasil penelitian yang baik / mendukung kemampuan hasil penelitian

3. Untuk memperoleh hasil studi yang baik, perlu dilakukan uji tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dengan

menambahkan variabel yang lebih banyak.

C. Penutup

Segala puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya dari awal

pengerjaan skripsi hingga saat ini, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir

ini yang berjudul “Pengaruh Pemberdayaan dan Kualitas Sistem Informasi

Terhadap Kinerja Karyawan Perspektif Islam pada BMT MADE Demak”

dengan keadaan sehat wal afiat, tidak mungkin karya tulis ini dapat selesai

tanpa belas kasih dan pertolongan Allah Robbul Izzati. Semoga skripsi ini

mendapat ridho dari Allah SWT sehingga memberi kemanfaatan bagi kita

semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tertujukan kepada
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beliau Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kebenaran untuk rahmat

sekalian alam.

Harapan penulis semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi diri sendiri dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa

dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu

penulis mengharapkan dari pembaca yang budiman kritik dan sarannya yang

bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan

kesalahan selama penulisan ini. Akhir kata “kesempurnaan milik Allah,

kekurangan milik kita”.
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