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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good 

corporate governance, corporate culture dan leadership Islami terhadap 

peningkatan kinerja pegawai di KSPPS BMT Yaummi Maziyah Assa’adah 

Pati. Responden dalam penelitian ini berjumlah 63 pegawai KSPPS BMT 

Yaummi Maziyah Assa’adah Pati. Berdasarkan analisis statistik yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Hasil pengujian statistik good corporate governance terhadap 

peningkatan kinerja pegawai menunjukkan nilai thitung 3,764 dengan 

nilai ttabel 2,000 ini berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,764 >2,000) 

maka good corporate governance berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja pegawai KSPPS BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati. 

2. Hasil pengujian statistik corporate culture terhadap peningkatan kinerja 

pegawai menunjukkan nilai thitung 2,050 dengan nilai ttabel 2,000 ini 

berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,050> 2,000) maka corporate 

culture  berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai KSPPS 

BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati. 

3. Hasil pengujian statistik leadership Islami terhadap peningkatan kinerja 

pegawai menunjukkan nilai thitung 3,262 dengan nilai ttabel 2,000 ini 

berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,262> 2,000) maka leadership 

Islami berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai KSPPS BMT 

Yaummi Maziyah Assa’adah Pati. 

4. Terdapat pengaruh good corporate governance, corporate culture, dan 

leadership Islami terhadap peningkatan kinerja pegawai KSPPS BMT 

Yaummi Maziyah Assa’adah Pati. Hasil ini dibuktikan dengan nilai F 

hitung sebesar 18,685 lebih besar dari F tabel 2,761 dengan nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 
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B. Keterbatasan Penelitian  

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata 

penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, meliputi:  

1. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang diteliti, sehingga hasil 

penelitian ini hanya berfokus pada variabel-variabel tersebut.  

2. Hasil penelitian ini menggunakan sampel yang relatif kecil. 

3. Keterbatasan waktu, biaya, serta tenaga sehingga menjadikan kurang 

maksimalnya penelitian ini.  

4. Kemampuan menerangkan variabel independen terhadap variabel 

dependen hanya 46,1 % Sedangkan sisanya 0,539 atau 53,9% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam peneltitian 

ini. 

  

C. Saran 

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya meliputi: 

1. Pada penelitian berikutnya diharapkan melakukan penelitian dengan 

menggunakan beberapa perusahaan dengan menggunakan organisasi 

pemerintah maupun swasta mungkin akan menunjukkan hasil yang 

berbeda dan bisa membuat perbandingan kinerja dari  pegawai pada 

perubahan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah 

sampel yang akan digunakan, serta menambah kontribusi penelitian 

yang lebih luas. Sehingga akan mendekati gambaran hasil yang lebih 

mendekati kondisi yang sebenarnya.  

3. Untuk pegawai di KSPPS BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati agar 

selalu menjaga kerjasama dan kekompakan dalam bekerja, sehingga 

tercapai tujuan yang diinginkan.  
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D. Penutup  

Puji syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., 

yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Saw. yang kita harapkan 

syafaatnya kelak dihari kiamat.  

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah 

berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan 

ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi 

perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. 

Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan dorongan dari 

semua pihak hingga terselesaikannya pembahasan dalam skripsi ini. Akhir 

kata  penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah 

keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Amin Yaa Rabbal Alamin.  

 


