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BAB V 

SIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan penerapan 

Ekonomi Islam di Pabrik Bola Plastik Kudus. 

Dalam perusahaan Pabrik Bola Plastik Kudus, 

manajemen selalu mengutamakan kejujuran, keloyalan, serta 

kedisiplinan, karena manajemen menegaskan bahwa 

masalah rezeki sudah diatur oleh Allah S.W.T. maka dari itu 

karyawan diharapkan selalu jujur dan disiplin dalam bekerja 

dan juga beribadah. Dalam bidang pengelolaan Sumber 

Daya Manusia manajemen Pabrik Bola Plastik 

menitikberatkan pada pemberdayaan tenaga kerjanya, yaitu 

pemeliharaan karyawan dari pertama masuk dengan 

memberikan pelatihan, arahan-arahan dan motivasi dalam 

bekerja sambil beribadah agar rezeki yang dihasilkan 

menjadi barokah, arahan tersebut diberikan  dalam 

bidangnya masing-masing, juga diharapkan dengan sesama 

karyawan dapat berinteraksi satu sama lain dengan baik 

supaya dapat menimbulkan rasa nyaman dan kekeluargaan 

di dalam bekerja di pabrik. Perusahaan dapat 

memberhentikan karyawannya baik secara terhormat 

maupun tidak terhormat, pemberhentian tersebut tergantung 

kepada keputusan manajemen atau bisa karena keputusan 

yang di buat oleh karyawan itu sendiri yang ingin berhenti 

bekerja. 

2. Meningkatkan Loyalitas karyawan dengan penerapan 

Ekonomi Islam. 

Karyawan yang loyal sangatlah penting bagi 

perusahaan, maka dari itu perusahaan memberikan beberapa 

pemeliharaan terhadap karyawannya, diantaranya 

komunikasi, kesejahteraan karyawan, , keselamatan dan 

kesehatan karyawan, membangun kekeluargaan antara 

karyawan dan atasan serta memberikan bonus atau 

kompensasi untuk karyawan. Dengan beberapa hal tersebut 

diharapkan karyawan dapat meningkatkan keloyalitasannya 

supaya perusahaan dapat berkembang dengan baik. . 
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Loyalitas sebagai bentuk etos kerja Islami akan memberikan 

pengaruh yang baik terhadap perilaku seseorang dalam 

pekerjaan karena dapat memberi stimulus sikap kerja yang 

positif. Sikap kerja yang positif memungkinkan hasil yang 

menguntungkan seperti kerja keras, cinta terhadap 

pekerjaan, bersungguh-sungguh dalam bekerja, 

berkomitmen dan sikap kerja lainnya yang tentu saja hal ini 

dapat memberikan keuntungan bagi individu itu sendiri dan 

organisasi. manajemen mencoba dengan memberikan 

adanya kompensasi dan penambahan fasilitas-fasilitas dalam 

hal tersebut supaya dapat memberikan motivasi terhadap 

karyawan untuk lebih loyal kepada pabrik bola plastik dan 

dapat meminimalisir banyaknya turnover yang terjadi di 

perusahaan. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun  telah berupaya semaksimal mungkin namun 

ternyata masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini meliputi 

: 

1. Obyek penelitian yang masih terbilang kecil, yaitu 

penelitian  yang kurang luas yang hanya satu perusahaan 

jadi tidak bisa ada perbandingan seperti melakukan 

penelitian dengan dua perusahaan. 

2. Penelitian ini berinteraksi dengan fakta yang diteliti 

sehingga tidak menutup kemungkinan dalam memberikan 

analisis ada yang bersifat subjektif berdasarkan pola pikir 

peneliti sendiri. 

3. Terbatasnya data mengenai pengelolaan SDM yang ada di 

Pabrik Bola Kudus. 

 

C. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saran untuk 

peneliti selanjutnya adalah : 

1. Dalam pengelolaan SDM dari awal seharusnya menerapkan 

aturan-aturan untuk mendaftarkan diri sebagai karyawan, 

supaya bisa mendapatkan karyawan yang bagus dan 

berpengalaman. 

2. Dalam pendampingan orang baru sebaiknya ditingkatkan 

supaya membuat karyawan menjadi betah bekerja di pabrik. 
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D. Penutup 
Alhamdulillahirobbil’alamin, berkat rahmat dan 

pertolongan Allah serta kesungguhan dan niat akhirnya peneliti 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan harapan semoga 

dapat memberi manfaat bagi peneliti dan para pembaca. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa 

banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kekhilafan. Oleh 

karena itu dengan kerendahan hati penulis memohonmaaf dan 

kiranya para pembaca bersedia untuk memberikan kritik dan 

sarannya supaya bisa memperbaiki menjadi lebih baik lagi. 

Dengan demikian selesailah penulisan skripsi ini, akhir 

kata penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi. Semoga 

Allah membalas dengan balasan pahala yang dilipatgandakan. 

Aminn 

 
 

 


