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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Setelah peneliti melakukan analisis data dalam bab-bab sebelumnya 

maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja karyawan dalam 

pengembangan karier di KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus 

berdasarkan hasil yang peneliti peroleh, dalam penunjang jabatan dari 

segi tingkat pendidikan, dalam pemromosian ke jenjang yang lebih tinggi 

berdasarkan indikator pendidikan dalam promosian jabatan adalah 

tergantung dari seberapa tinggi pendidikan yang di tempuh dan 

kesesuaian dari spesialis atau jurusannya. Sehingga mutu, kualitas, dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari segi pengembangannya dengan 

cara melakukan penilaian dengan mengadakan program uji kompetensi 

atau uji keahlian. 

 Pengalaman kerja, dalam penunjang jabatan atau karier indikator  

penentu untuk di promosikan ke jenjang lebih tinggi karena dalam 

menunjang karier peran pengalaman kerja bisa di katakana komponen 

yang harus ada dalam setiap promosi kenaikan jabatan apapun, karena 

pengalaman kerja sendiri dinilai sebagai gabungan antara kemampuan, 

pengetahuan dan kecakapan dalam kerja. Dari segi pengembangannya 

yaitu dengan cara melakukan pengukuran yang dilihat dari masa 

kerjanya, tingkat teterampilan yang dimiliki, seberapa banyak 

pengetahuan yang dimiliki, penguasaan pekerjaan dan jenis pekerjaan 

yang pernah dilakukan.  

2. Penerapan program pengembangan karier di KSPPS BMT Muamalat 

Mulia Kudus, dari data diperoleh penerapan program pengembangan 

karier di KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus adalah dengan 

menggunakan promosi kenaiakan jabatan dan kenaikan gaji. Dari hasil 
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penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mengenai faktor 

pengembangan karir, di dalam KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus 

untuk pengembangan karir lebih ditentukan pada pengalaman kerja, 

prestasi kerja dan masa kerja karyawan tersebut. Sedangkan dalam 

promosiannya lebih dominan pada faktor pengalaman kerja 

dibandingkan dengan faktor pendidikan. Yang paling memiliki peran 

dalam pengembangan karir maupun promosi karyawan adalah karyawan 

itu sendiri. 

 

B. Saran-Saran  

 Hasil kajian teori dan penelitian yang telah penulis sampaikan diatas, 

penulis merasa terpanggil untuk memberikan pemikiran yang berpentuk 

saran, yaitu kepada: 

1.  Lembaga  

a. Dengan adanya lembaga KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus yang 

menyiapkan pogram pengembangan karier berdasarkan pendidikan 

dan pengalaman kerja diharapkan dapat menempatkan posisi kerja 

dari para karyawan sesuai dengan bidang, pengetahuan, keahlian 

serta faktor penunjang dari posisi jabatan tersebut sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

b. Dengan adanya program pengembangan karier yang kuat dan 

memiliki kekuatan strategi tersendiri yang dimiliki lembaga KSPPS 

BMT Muamalat Mulia Kudus mampu meningkatkan keoptimalan 

kualitas kinerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan agar tidak 

pindah ke lembaga lain, serta mampu menjadi lembaga yang maju, 

bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.  

2.   Karyawan  

Diharapkan dengan adanya program pengembangan karier yang di 

terapkan oleh KSPPS BMT Muamlat Mulia kudus, para karyawan dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki, mempunyai perencanaan karier 
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kedepannya sehingga apa yang menjadi program dan tujuan lembaga bisa 

tercapai dengan baik. 

 

C. Keterbatasan 

Peneliti meyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penelitian ini, yang meliputi: 

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang 

peneliti dapatkan  

2. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga membuat penelitian ini 

kurang maksimal 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan 

ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya dimasa yang akan datang 

 

D. Penutup 

Demikianlah penelitian yang peneliti lakukan apabila ada kekurangan 

dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan kekurang 

sempurnaaan skripsi ini oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif 

sangat peneliti harapkan. Sebagai akhir kata, terbesit suatu harapan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya, dan 

khusnya bagi peneliti di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal ‘Alamin... 


