
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Upaya yang dilakukan KJKS BMT Marhamah Dalam meminimalisir 

terjadinya praktek moral hazard yaitu dengan membangun etos kerja 

Islami, dimana etos kerja Islami ini terbentuk dengan menggunakan 

beberapa proses yaitu : Proses seleksi yang ketat terhadap para pelamar 

dengan lebih menitik beratkan pada bidang keimanan serta akhlak 

disamping tingkat IQ (Intelligent Quotient) para calon karyawan., 

memberikan motivasi dengan menggunakan pendekatan reward & 

punishment, dan mengadakan pembiasaan budaya kerja islami serta 

evaluasi terhadap hasil kerja karyawan dari tingkat manajer sampai 

karyawan biasa. 

2. Etos kerja Islami telah mampu diterapkan oleh sebagian besar karyawan di 

KJKS BMT Marhamah dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. 

Karena salah satu ciri-ciri karyawan yang memiliki etos kerja Islami 

adalah selalu memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki inovasi serta 

kreatifitas yang tinggi dan hal ini akan terlihat dari hasil kerja yang telah 

dicapai. 
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B. Saran 

Sesuai dengan judul Tugas Akhir serta apa yang penulis dapatkan 

selama penelitian, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Pelatihan Terhadap para karyawan, terutama karyawan yang lebih rendah 

jabatannya supaya lebih diintensifkan lagi. Baik pelatihan pendidikan 

maupun pelatihan training motivasi. 

2. Perlu adanya penambahan karyawan yang berkompeten khususnya 

dibidang IT guna memudahkan pelayanan terhadap nasabah. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kepada Allah Azza Wajalla karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas 

Akhir ini, sebagai bahan pelengkap untuk menyelesaikan studi di Program 

Diploma III Perbankan Syari’ah. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini 

masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan 

pengalaman penulis. Namun, semoga kekurangan ini menjadikan pengalaman 

dan pembelajaran yang berharga untuk penulis agar lebih giat belajar serta 

sebagai motivasi untuk menuntut ilmu tanpa batas. Karena hanya kematian 

yang mampu menghentikan para penuntut ilmu dalam mencari ilmu. 

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat diambil hikmah, 

khususnya bagi penulis. Semua saran dan kritikan yang membangun sangat 

penulis harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. 


