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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah skripsi ini dibahas berdasarkan data lapangan dan sesuai dengan 

perumusan masalah, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem 

kompensasi di KJKS Binama Semarang tidak hanya menitikberatkan dari segi 

lahiriah saja (materi) tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual (nilai-nilai 

Islam) dalam manajemen syariah.  

Aspek moral menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan 

kompensasi apa saja yang akan diberikan mengingat KJKS Binama merupakan 

lembaga keuangan yang menggunakan prinsip sehingga dalam pengelolaan 

sumber daya manusia khususnya dalam pemberian kompensasi juga 

berlandaskan manajemen syariah. 

Kesesuaian sistem kompensasi yang diterapkan di KJKS Binama 

Semarang terhadap manajemen syariah yang meliputi berbagai aspek, seperti 

aspek keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi, jenis-jenis 

kompensasi yang diberikan yang tidak hanya memfokuskan pada aspek 

finansial tetapi juga non finansial yang bersifat spiritual, metode yang 

digunakan, pelaksanaan kompensasi dari mulai aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan secara keseluruhan telah 

dilaksanakan.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari skripsi ini maka penulis 

memberikan saran-saran dalam upaya meningkatkan kualitas KJKS Binama. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan anatara lain: 

1. KJKS Binama harus mempertahankan program-program kompensasi yang 

selama ini dijalankan karena karyawan merupakan motor penggerak suatu 

organisasi. 

2. Kinerja yang berdasarkan opersional syari’at Islam harus terus 

dipertahankan dalam lembaga keuangan syari’ah, karena hal tersebut yang 

membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. 

3. Bagi KJKS Binama diharapkan lebih memperhatikan karyawan dan hak-hak 

karyawan dalam pemberian kompensasi. 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta 

salam semoga tatap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW 

yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.  

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha 

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan 

dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 
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dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan 

datang untuk mencapai kesempurnaan. 

 

 

 

 


