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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pada penelitian yang berjudul pengaruh etos kerja Islami, 

disiplin kerja dan pengawasan terhadap kinerja petugas kebersihan 

Pasar Kliwon memiliki tiga variabel bebas yaitu etos keja Islami, 

disiplin kerja dan pengawasan dan satu variabel terikat yaitu 

kinerja yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji parsial yang diperoleh, variabel etos kerja 

islami berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Untuk 

memperoleh kinerja yang optimal maka perlu diterapkan 

indikator menghargai waktu, bekerja dengan ikhlas, 

istiqomah, percaya diri dan memiliki rasa bertanggung jawab 

pada pekerjaannya. 

2. Berdasarkan uji parsial yang diperoleh, variabel disiplin kerja 

tidak  berpengaruh signifikan terhadap kinerja. namun, 

disiplin kerja perlu diterapkan untuk menunjang kinerja. 

Indikator yang perlu diperhatikan ialah teladan pemimpin, 

ketegasan pemimpin dan hubungan kemanusiaan baik antar 

atasan maupun rekan kerja. 

3. Berdasarkan uji parsial yang diperoleh, variabel pengawasan  

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Indikator yang 

dominan ialah pada ketepatan waktu, realisitis secara 

organisasional, pengawasan yang flexibel, serta pengawasan 

yang bersifat sebagai petunjuk organisasional. Sehingga 

dengan memperhatikan indikator tersebut akan menambah 

peningkatan pada kinerja.  

 

B. Saran 

1. Bagi Petugas Kebersihan Pasar 

a. Berdasarkan hasil jawaban responden tentang etos kerja 

Islami, bahwa petugas kebersihan Pasar Kliwon dalam 

bekerja hendaknya menerapkan etos kerja Islami. 

Penerapan tersebut dapat diimplikasikan bahwa selain 

bekerja, mereka juga beribadah kepada Allah SWT. Para 

petugas kebersihan pasar hendaknya juga melaksanakan 

kewajiban seorang muslim dalam menjalankan 

pekerjaanya. Seleain itu, mereka juga memiliki komitmen 

dan semangat dalam bekerja. Untuk itu, petugas 
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kebersihan pasar disarankan unttuk selalu menjaga etos 

kerja Islami dengan baik, dengan tujuan untuk 

membentuk pribadi yang memiliki semangat dalam 

bekerja dengan berlandaskan akhlakul karimah. 

b. Mengenai disiplin kerja pada petugas kebersihan pasar, 

perlu diperhatikan dan diterapkan pada proses kerja 

setiap hari. Seperti lebih memperhatikan keteladanan, 

ketegasan pemimpin serta hubungan terhadap sekitar 

untuk membentuk sikap tanggung jawab pada 

pekerjaannya. 

2. Bagi Dinas Perdagangan 

a. Pada variabel pengawasan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja petugas kebersihan. Pengawasan 

dilakukan guna meninjau atau mengawasai  bagaimana 

kinerrja petugas kebersihan pasar. Pada jawaban 

responden mengenai variabel pengawasan memiliki 

respon yang baik, untuk itu pihak dinas setempat 

memperhatikan serta meningkatkan pengawasan pada 

petugas kebersihan supaya dapat terkendali dan dapat 

mencapai tujuan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Pada penelitian ini dapat dijadikan referensi serta dapat 

menggunakan variabel yang ada baik variabel dependen 

maupun independen yang ada didalamnya. 

b. Peneliti selanjutnya dapat melaksanakan penelitian pada 

subjek maupun obyek yang berbeda untuk 

membandingkan hasil yang didapat supaya memiliki nilai 

yang signifikan.  

 

 

 


