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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, 

maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel gaya kepemimpinan (X1) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan RSI NU 

Demak. Hal ini ditunjukkan dengan diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0.150 dan t hitung (2.112) dan p value 

(sig) sebesar 0.039 dibawah 5% berarti gaya 

kepemimpinan mempunyai andil dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan RSI NU Demak.  

2. Variabel motivasi (X2) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan RSI NU Demak. 

Hal ini ditunjukkan dengan diperoleh nilai koefisien 

0.396 dan t hitung (3.963) dan p value (sig) sebesar 

0.000 dibawah 5% berarti motivasi mempunyai andil 

dalam mempengaruhi kinerja karyawan RSI NU Demak. 

3. Variabel disiplin kerja (X3) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan RSI NU Demak. 

Hal ini ditunjukkan dengan diperoleh nilai koefisien 

0.414 dan t hitung (3.062) dan p value (sig) sebesar 
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0.003 dibawah 5% berarti disiplin kerja mempunyai 

andil dalam mempengaruhi kinerja karyawan RSI NU 

Demak. 

4. Variabel gaya kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan 

disiplin kerja (X3) secara bersama- sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan RSI 

NU Demak. Hal tersebut ditunjukkan dengan F hitung ( 

25.3) dengan tingkat probabilitas 0.000 (sig) yang berarti 

secara bersama- sama gaya kepemimpinan, motivasi dan 

disiplin kerja mempunyai andil dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan RSI NU Demak. 

5. Besar pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan RSI NU Demak 

dapat di lihat dari nilai determinasi (R) sebesar 0.554 

yang berarti variabel independen yang mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 55.4% 

sedangkan sisanya 44.6% dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak ada atau tidak diperhitungkan dalam 

analisis penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi 

tersebut memberikan makna bahwa masih terdapat 

variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawan RSI NU Demak. Untuk itu perlu 



120 
 

 
 

pengembangan penelitian lebih lanjut terkait dengan 

topik ini.   

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan maka selanjutnya penulis menyampaikan saran- 

saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada 

pihak- pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun 

saran- saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi RSI NU Demak  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di 

atas, maka untuk dapat meningkatkan kinerja para 

karyawannya, sebaiknya Rumah Sakit Islam Nahdlotul 

Ulama’ lebih menitikberatkan pada motivasi karyawan, 

dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh karyawan RSI 

NU Demak tersebut diperoleh data bahwa karyawan 

memiliki motivasi yang tinggi pada pekerjaan yang 

mereka laksanakan, sehingga dengan Rumah Sakit Islam 

Nahdlotul Ulama’ lebih memotivasi karyawannya 

misalnya dengan kenaikan pangkat karyawan yang 

kualitas kerjanya baik dan pemberian gaji karyawan 

sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan akan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik lagi. 
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 Bagi Rumah Sakit Islam Nahdlotul Ulama’ 

diharapkan pada waktu yang akan datang terus 

meningkatkan hubungan baik antara pemimpin dan 

karyawannya dan pemimpin RSI NU Demak lebih 

bersikap ramah dan selalu menyapa terhadap semua 

karyawannya sehingga dapat tercipta keselarasan yang 

baik diantara keduanya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil Uji    menunjukkan masih ada variabel- 

variabel lain yang harus diperhatikan dalam penelitian 

ini. Penelitian- penelitian lebih lanjut, hendaknya 

menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, karena dengan semakin baik kinerja 

dari karyawan maka akan berpengaruh baik juga bagi 

lembaga Rumah Sakit Islam. 

 

5.3  Penutup 

 Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah 

semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah 

mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya pada 

penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan 

pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik 



122 
 

 
 

dalam segi bahasa, penulisan, penyajian, sistematika maupun 

analisisnya. 

 Akhirnya dengan memanjatkan do’a mudah- mudahan 

skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca dan bagi diri 

penulis, selain itu juga mampu memberikan hasanah ilmu 

pengetahuan yang positif bagi keilmuan Ekonomi Islam. 


