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BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu 

dan karakteristik pekerjaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 42 

karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara. Setelah peneliti 

melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat 

memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja pada 

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara. Berdasarkan uji hipotesis 

untuk variabel karakteristik individu memperoleh hasil uji t hitung sebesar 

2.992 dan t tabel sebesar 2.081. Hal ini berarti t hitung lebih tinggi dari 

pada t table dengan tingkat signifikan sebesar 0,005. Nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05). Sehingga nilai t hitung lebih besar jika 

dibandingkan dengan nilai t tabel. Maka t hitung di daerah tolak (Ho), 

artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

Dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) Ha diterima, dengan hasil 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik individu 

terhadap kepuasan kerja BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara. 

2. Terdapat pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja pada 

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara. Berdasarkan uji hipotesis 

untuk variabel karakteristik pekerjaan memperoleh hasil uji t hitung 

sebesar 3.800 dan t tabel sebesar 2.081. Hal ini berarti t hitung lebih tinggi 

dari pada t table dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga nilai t hitung lebih besar jika 

dibandingkan dengan nilai t tabel. Maka t hitung di daerah tolak (Ho), 

artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

Dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) Ha diterima, dengan hasil 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian penulis memiliki keterbatasan-keterbatasan yang 

dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan yang 

terdapat dalam penelitian antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini jumlah responden yang masing-masing berpartisipasi 

sangat terbatas sehingga hasil penelitian ini tidak maksimal. 

2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrument yang 

berdasarkan pada persepsi jawaban responden. Persepsi saat ini bisa 

berbeda di lain waktu. 

3. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga penelitian ini kurang 

maksimal. 

C. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

sumbangan kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun  

saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya bisa menambah objek penelitian, menambah jumlah 

responden, dan menambah variabel independen. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak memisahkan variabel 

independen tersebut, karena dari hasil pengujian yang dilakukan secara 

bersama-sama (uji F) menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan 

diuji secara parsial (uji t). 

3. Bagi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan acuan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan di BMT  Bina Ummat Sejahtera 

Cabang Jepara. 

4. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dibidang ekonomi khususnya mengenai masalah kepuasan 

kerja karyawan BMT  Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara. 
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D. Penutup 

Demikianlah akhir tulisan ini dan tidak lupa dengan mengucapkan syukur 

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kekuatan, hidayah, taufiq, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pengerjaan skripsi dari awal hingga saat ini. Peneliti menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca untuk 

perbaikan selanjutnya. Dan peneliti berharap apa yang menjadi kelemahan 

dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan 

penelitian dan penulisan skripsi mendatang. Harapan peneliti, mudah-

mudahan bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi peneliti 

maupun siapa saja yang dapat memetik ilmu, hikmah dan pengalaman dari 

tulisan ini. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.  

 

 

 

 


