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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 
Dari hasil olah data dilanjutkan dengan analisis mengenai 

pengaruh leadership style partisipative dan kerjasama tim terhadap 
kinerja karyawan pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS 
cabang Kudus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

leadership style partisipative terhadap kinerja karyawan pada 
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang Kudus, 
berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari ttabel (3,884 > 
2,032) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) 
sehingga indikator yang menggambarkan leadership style 
partisipative terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang 
Kudus.  

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kerjasama 
tim terhadap kinerja karyawan pada KSPPS BMT Bina Ummat 
Sejahtera (BUS) cabang Kudus, berdasarkan nilai thitung yang 
lebih besar dari ttabel ttabel (3,441 > 2,032) dan nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05) sehingga indikator yang 
menggambarkan kerjasama tim terbukti berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera 
(BUS) cabang Kudus. 

3. Terdapat pengaruh yang posistif dan signifikan antara 
leadership style partisipative dan kerjasama tim terhada kinerja 
karyawan pada KSPPS BMT BIna Ummat Sejahtera (BUS) 
cabang Kudus, berdasarkan nilai Fhitung yang lebih besar dari 
Ftabel (26,439 > 3,28) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 
(0,000 < 0,05) sehingga indikator yang menggambarkan 
leadership style partisipative dan kerjasama tim secara 
bersama-sama terbukti berpengaruh terhadap kinerja karywan 
pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang 
Kudus. Dari hasil analisis data, diketahui bahwa besarnya 
Adjusted R Square 0,592 x 100% = 59,2%. Hal ini 
menunjukkan bahwa 59,2% variabel kinerja karyawan (Y) pada 
penelitian ini dipengaruhi oleh variabel leadership style 
partisipative (X1) dan kerjasama tim (X2) dan sisanya sebesar 
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40,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 
 

B. Keterbatasan Penelitian 
Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian ini antara lain 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Keterbatasan referensi  tentang penelitian atau riset 

sebelumnya, sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki 
banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun 
analisisnya. 

2. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel penelitian yang 
diteliti seperti yang disebutkan dalam penelitian ini, sehingga 
hasil penelitian ini hanya berfokus pada variabel-variabel 
tersebut. 

3. Hasil penelitian ini menggunakan sampel yang relative kecil. 
 

C. Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa 

saran yang penulis berikan untuk dijadikan bahan pertimbangan 
oleh pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang 
Kudus dan saran untuk peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai 
berikut: 
1. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) cabang Kudus 

dapat menjaga dan meningkatkan indikator Ledaership style 
partisipative dan kerjasama tim untuk mendorong semangat 
kerja karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan 
pada KSPPS BMT BUS. 

2. Mengingat bahwa variabel bebas dalam penelitian ini 
merupakan hal penting dalam mempengaruhi meningkatnya 
sebuah perusahaan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih 
memperhitungkan variabel-variabel lain yang tidak terdapat 
dalam penelitian ini.  

3. Bagi penelitan 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. 
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D. Penutup 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. teriring puja 

dan syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat 
taufiq hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 

Adanya kekhilafan dan kekurangan menyadarkan penulis 
sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kesempurnaan ini akan 
ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik maupun saran 
sangat penulis harapkan demi perbaikan didalam peneltian yang 
akan datang.  

Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan dorongan 
dari semua pihak hingga terselesaikannya pembahasan dalam 
dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagai pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri 
dimasa-masa yang akan datang. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin.  
 


