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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, penulis 

menyimpulkan : 

1. Motivasi Kerja berpengaruh positif serta signifikan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan. Hal ini ditunjukan oleh koefisien 

regresi Motivasi (��) sebesar 0.403, sedangkan uji t hasilnya di 

bawah 5 persen 

2. Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan. Hal ini ditunjukan oleh koefisien 

regresi disiplin kerja (��) sebesar 0.127, sedangkan uji t hasilnya 

di bawah 5 persen 

3. Motivasi dan Disiplin Kerja secara bersama-sama berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. 

Hal ini di tunjukan oleh angka R square atau Koefisiensi 

Determinasi �� 0.437 atau 43.7% peningkatan kinerja karyawan 

dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen. Sedangkan 

sisanya 56.3% disebabkan oleh sebab-sebab lain. 

5.2 Saran 

1. Bagi BMT NU Sejahtera Semarang 

Bagi BMT NU Sejahtera Semarang terutama Kantor Pusat yang 

berada di Mangkang diharapkan mampu meningkatkan kinerja 
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karyawan melalui pemberian  Motivasi dan Disiplin Kerja bagi 

karyawan. Hal ini hendaknya tetap terus diberikan dan 

berkesinambungan kepada setiap karyawan, bahkan sejak awal 

penempatan karyawan agar dalam menghadapi cara kerja, 

karyawan tidak kaget dan mudah menyesuaikan diri, selain itu 

motivasi yang diberikan harus tetap disesuaikan dengan tuntutan 

pekerjaan yang akan di kerjakan oleh karyawan. Bagi karyawan 

lama motivasi juga harus diberikan untuk lebih mencegah 

penurunan kinerja. Penerapan disiplin kerja oleh pimpinan yang 

selama ini diterapkan tetap harus di pertahankan, selain itu 

pimpinan juga tetap harus memberikan contoh yang nyata atas 

penerapan disiplin kerja agar menjadi contoh yang baik bagi para 

karyawan agar tidak banyak karyawan yang melanggar disiplin 

kerja. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti  selanjutnya hendaknya menambahkan variabel-

variabel lain untuk memperkuat penelitian ini ataupun dapat 

menambah variabel yang belum pernah diteliti agar memberikan 

kesegaran baru pada skripsi-skripsi selanjutnya. 

5.3 Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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Dalam pembahasan-pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari 

kekurangan dan ketidak sempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. 

Sebagai akhir kata,terbersit harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, khususnya bagi 

penulis sendiri dimasa-masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal 

‘Alamin. 


