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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai 

pengaruh religiusitas terhadap produktivitas kerja karyawan (studi kasus di 

BMT MADE Demak), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel religiusitas terhadap 

produktivitas kerja karyawan di BMT MADE Demak. Hal ini  

ditunjukan oleh koefisien regresi religiusitas (X) sebesar 0,333 atau 

33,3% dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil 

dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (0,001 <0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh 

terhada produktivitas kerja karyawan, dan dengan hasil uji determinasi 

sebesar 28,9% bisa dilihat di kolom Adjusted R Square dan ini sangat 

memprihatinkan jika seorang karyawan hanya mempunyai tingkat 

religiusitas sebesar itu karena akan mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan jika tingkat religiusitas 

itu tinggi maka karyawan itu akan bekerja lebih produktif akan tetapi 

jika tingkat religiusitas itu rendah maka karyawan itu lemah dalam 

bekerja (tidak produktif). Karena religiusitas itu sebagai pendorong 

seorang karyawan itu bisa bekerja lebih produktif dan lebih menyadari 

akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan. 
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2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel religiusitas 

terhadap produktivitas kerja karyawan di BMT MADE Demak. Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai P Value 0,001 dimana lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05, dan ditunjukan oleh angka R Square atau 

Koefisiensi Determinasi R² sebesar 28,9%, sedang sisanya yang 

71,1% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

ini (tidak diteliti). Dari hasil uji koefisien determinasi tersebut 

memberikan makna, bahwa masih terdapat variabel independen lain 

yang mempengaruhi produktivitas kerja. Untuk itu perlu 

pengembangan penelitian lebih lanjut terkait topik ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka saran 

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi BMT MADE Demak 

� BMT MADE Demak sebagai lembaga keuangan islam yang 

menanamkan sikap religiusitas yang berakar dari yayasannya yaitu 

Masjid Agung Demak seharusnya mempunyai tingkat religiusitas 

yang tinggi karena dilihat dari pengurus- pengurusnya yang 

notabenya bereligiusitas tinggi seharusnya semua karyawan itu bisa 

meniru atau mengikuti para pengurusnya, karena dilihat dari 

analisis yang ada bahwa tingkat religiusitas karyawan BMT MADE 

Demak itu masih sedikit itu berarti tingkat produktivitas 
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karyawannya juga masih perlu ditingkatkan lagi. Dengan kata lain 

masih perlu adanya dorongan yang bersifat islami dan mendidik 

agar semua karyawan BMT MADE Demak bisa lebih 

meningkatkan produktivitas kerjanya dengan baik dan dengan 

religiusitas yang tinggi. Agar apa yang dilakukan itu bisa 

memberikan hasil yang maksimal dan sempurna. Serta bisa 

menghasilkan SDM (Sumber daya Manusia) yang berkualitas. 

� BMT MADE Demak harus terus meningkatkan produktivitas kerja 

karyawannya, agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan islam 

lainnya dan dapat berkembang pesat sesuai dengan misinya yaitu 

menggalang dan memberdayakan ekonomi ummat tanpa 

meninggalkan idealisme yang berdasarkan syariat islam yang harus 

terus-menerus dipertahankan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain 

yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di BMT 

MADE Demak. 

5.4 Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-

NYA penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dan syarat memperolah gelar 

sarjana strata satu (S.1) ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penulis 

menyadari bahwa isi dari karya tulis skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalam penulisannya, 
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baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya.Untuk itu, penulis 

berharap saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak 

untuk perbaikan karya tulis-karya tulis yang lain. Semoga karya tulis 

skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak, 

khususnya  bagi penulis sendiri. Terima kasih.  


