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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perekrutan karyawan bagian sistem informasi akuntansi di BMT Amanah 

Kudus hampir sama dengan perekrutan karyawan untuk posisi yang lain. 

Perekrutan karyawan untuk bagian sistem informasi akuntansi di BMT 

Amanah melalui beberapa proses yaitu : pertama menganalisis posisi yang 

akan di tempati atau posisi yang sedang dibutuhkan, kedua menetapkan 

standar kompetensi dan persyaratan untuk posisi tersebut, yang ketiga 

mengamati dimana saja bisa peluang pendaftar untuk posisi  itu akan 

didapatkan, misalnya dari kerabat-kerabat, teman dekat, atau saudara yang 

mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, atau bisa 

mengamati di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, bahkan kalau perlu 

menyebarkan informasi rekrutmen di media cetak, di radio, atau di tempat 

lainnya, kemudian yang keempat menyeleksi calon karyawan yang sudah 

mendaftar untuk bagian tertentu, setelah melakukan berbagai tes seleksi 

karyawan lalu memutuskan penerimaan karyawan untuk posisi yang 

dibutuhkan. 

2. Strategi pelatihan dan pengembangan karyawan bagian sistem informasi 

akuntansi yang ada di BMT Amanah Kudus dilakukan setelah proses 

rekrutmen selesai. Proses pelatihan dan pengembangan karyawan bagian 

sistem informasi akuntansi di BMT Amanah Kudus yang pertama yaitu 

diberi pelatihan secara teori terlebih dahulu, setelah pelatihan secara teori 

dirasa sudah bisa dipahami selanjutnya akan diberi pelatihan langsung 

aplikasi tekniknya, seperti di posisi teller nanti akan langsung 

ditempatkan di teller dengan tetap diberi pendampingan selama kurang 

lebih satu minggu. Untuk posisi customer service juga hampir sama yaitu 

pelatihan secara teori yang dilanjudkan dengan pelatihan langsung 
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aplikasi teknik pekerjaannya dan tetap diberi pendampingan selama 

kurang lebih satu minggu. Pengembangan karyawan untuk bagian sistem 

informasi akuntansi dari pihak manajemen biasanya karyawan diikutkan 

pelatihan di lembaga-lembaga keuangan syariah lain yang lebih besar 

selama beberapa hari, agar bisa lebih menguasai tugas-tugas yang akan 

dikerjakannya, bahkan diikutkan pelatihan-pelatihan dari Dinas Pelatihan 

jika perlu. 

3. Peranan karyawan bagian sistem informasi akuntansi dalam menciptakan 

produktivitas kerja karyawan bisa dilihat dari hasil pekerjaannya, dari 

cara menyelesaikan tugasnya, mengatasi kesalahan masalah data 

transaksi, pemasukan data transaksi, pemrosesan data akuntansi, dan 

sampai akhirnya laporan keuangan yang akurat, tidak ada selisih, dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan saran-

saran kepada : 

1. Kepada manajer BMT Amanah Kudus 

Diharapkan manajer BMT Amanah lebih ketat dalam menyeleksi calon 

karyawan agar bisa mendapatkan karyawan yang tepat untuk ditempatkan 

diposisi yang sedang dibutuhkan. Agar kemudian dapat menciptakan 

produktivitas kerja karyawan dari perekrutan yang tepat dan adanya 

program pelatihan dan pengembangan di BMT Amanah. 

2. Kepada karyawan bagian teller dan customer service BMT Amanah 

Kudus 

Diharapkan kepada karyawan bagian teller dan customer service agar 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan 

karyawan di BMT Amanah agar bisa menyelesaikan tugas-tugasnya 

dengan baik. 
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C. Penutup  

Alhamdulillah berkat pertolongan dan karunia Allah SWT didasari 

niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga peneliti 

menyadari bahwa masih banyak adanya kekurangan dan kesalahan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan harapan semoga dapat memberi 

manfaat peneliti khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya. 

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon para 

pembaca untuk member kritik yang besifat konstruktif dan serta menerima 

saran, masukan dan solusi dalam upaya penyempurnaan skripsi ini karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

Akhir kata peneliti banyak ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa 

mendapat balasan dari Allah SWT Amin Yaa Robbal Alamin. 

 

 


