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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat 

pengaruh motivasi kerja, etos kerja islam dan 

keterampilan interpersonal terhadap kinerja karyawan PT. 

Starfood Jaya Prima Kudus. Responden dalam penelitian 

ini berjumlah 118 responden. Dari analisa statistik yang 

sudah di lakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Starfood Jaya Prima Kudus. 

Semakin tinggi motivasi kerja maka semakin tinggi 

pula kinerja karyawan. 

2. Etos kerja islam berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Starfood Jaya Prima Kudus. 

Semakin tinggi etos kerja islam maka semakin tinggi 

pula kinerja karyawan 

3. Keterampilan interpersonal berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. Starfood Jaya Prima 

Kudus. Semakin tinggi keterampilan interpersonal 

maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. 

 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah 

ada, maka peneliti dapat memberi saran atas penelitian 

yang sedang peneliti teliti: 

1. Manajemen PT. Starfood Jaya Prima Kudus harus 

terus meningkatkan motivasi  kerja agar karyawan 

termotivasi untuk bekerja dengan baik sehingga 

kinerja karyawan akan terus meningkat juga 

mempertahankan etos kerja islam agar karyawan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

2. Manajemen PT. Starfood Jaya Prima Kudus perlu 

meningkatkan keterampilan interpersonal guna 

peningkatan kinerja karyawan. Peningkatan 

keterampilan interpersonal dapat dilakukan dengan 
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memberikan pelatihan ataupun arahan untuk 

menunjang keterampilan kerja karyawan. 

 

C. Penutup 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya kepada penulis, sehungga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga 

tetap tercucurkan kepada baginda Rosulullah SAW, 

keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa 

berkorban menyebarkan dakwah Islam kepada seluruh 

umat sampai hari kiamat. 

Penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 

skripsi ini, baik itu dari segi bahasa, isinya maupun 

penulisannya. Untuk itu penulis berharap khususnya bagi 

pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang 

membangun supaya penulis lebih baik lagi dalam menulis 

sebuah karya ilmiah selanjutnya. 

Demikian ucapan terimakasih penulis haturkan atas 

semua bantuan baik dari segi moral maupun material, 

sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan untuk penulis. Amin. 

 


