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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang telah 

didapatkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yaitu memberikan 

kesimpulan tentang seberapa besar pengaruh dari budaya kerja 

Islam, etos kerja Islam, keterampilan interpersonal terhadap 

kinerja karyawan di lembaga keuangan KSPPS MADE Demak. 

Adapun kesimpulan yang telah diambil adalah sebagai berikut:   

1. Budaya kerja Islam berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan KSPPS MADE 

Demak. 

2. Etos kerja Islam berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan KSPPS MADE Demak.  

3. Keterampilan interpersonal berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan KSPPS MADE 

Demak. 

4. Budaya kerja Islam, etos kerja Islam dan keterampilan 

interpersonal berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan KSPPS MADE Demak. 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Walaupun sudah diselesaikan dengan usaha yang 

maksimal, tetap saja penelitian ini masih mempunyai banyak 

kekurangan dan keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut 

antara lain yaitu:  

1. Fokus dari penelitian ini hanya tertuju pada empat variabel 

penelitian yaitu variabel budaya kerja Islam, etos kerja 

Islam, keterampilan interpersonal, dan kinerja karyawan.  

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya 

relatif sedikit, yaitu sejumlah 38 karyawan.   

3. Obyek pada penelitian ini hanya ditujukan untuk karyawan 

KSPPS MADE Demak. 

4. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data 

numerical dan pengolahan data statistik. 

5. Perlu dipertimbangkan apabila penelitian ini akan dijadikan 

sebagai bahan masukan, agar dapat memberikan manfaat.  
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C. Saran 
Saran yang bisa diberikan oleh peneliti pada penelitian 

ini, berdasarkan pada hasil kesimpulan adalah:  

1. Untuk peneliti lain, disarankan untuk menambahkan 

variabel komunikasi interpersonal untuk topik pembahasan 

yang sama agar ditemukan hasil yang baru.  

2. Disarankan untuk peneliti lainnya, agar dapat memperlebar 

dalam pembahasan ruang lingkup penelitiannya.  

3. Disarankan untuk ke depannya, diharapkan dapat 

memperluas objek cakupannya. 

4. Agar supaya kajian topik yang diteliti dapat mendalam, 

disarankan untuk perlunya memakai metode penelitian lain.    

5. Bagi KSPPS MADE Demak, diharapkan untuk selalu 

mengevaluasi kinerja karyawan agar kinerjanya selalu 

meningkat.  

 

D. Penutup  
Mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur dengan 

mengucapkan Alhamdulillah Wasyukurillah segala puji milik 

Allah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang-Nya dan juga 

yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada kita 

semua khususnya kepada penulis pribadi, sehingga dalam 

penyelesaian skirpsi ini tidak ada halangan suatu apapun. Tak 

lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda 

Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di 

dunia dan di akhirat nanti.  

Meskipun penulis sudah berupaya semaksimal 

mungkin tentunya penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu menunjukan bahwa 

kemampuan yang dimiliki penulis masih banyak keterbatasan 

dan kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan sarannya dari semua kalangan sehingga penulis dapat 

melakukan perbaikan untuk kesempurnaan di waktu yang akan 

datang. Dan untuk yang terakhir penulis selalu berharap agar 

skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam khazanah 

keilmuan  kepada semua pihak khususnya kepada penulis 

sendiri. Amiin amiin Yaarobbal’alamiin. 

 


