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BAB V 

PENUTUP 

 
1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan       

beberapa hal sesuai dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Variabel kepemimpinan Islam (X1) mempunyai pengaruh yang significan 

terhadap kinerja karyawan. Terlihat t hitung (2,524) > t tabel (2,020) yang 

berarti kepemimpinan Islam mempunyai andil dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

2. Variabel motivasi kerja (X2) mempunyai pengaruh yang significan 

terhadap kinerja karyawan. Terlihat t hitung (2,268) > t tabel (2,020) yang 

berarti motivasi mempunyai andil dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

3. Variabel kepemimpinan Islam (X1) dan motivasi kerja (X2) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang significan terhadap kinerja 

karyawan. Terlihat F hitung (7,672) > F tabel (3,226) yang berarti 

kepemimpinan Islam dan motivasi kerja mempunyai andil dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan di Lembaga Keuangan Syari’ah KJKS 

Kecamatan Rowosari dan Weleri kabupaten Kendal. 

4. Pengaruh kepemimpinan Islam dan motivasi terhadap produktivitas kinerja 

karyawan di Lembaga Keuangan Syariah KJKS di Kecamatan Rowosari 

dan Weleri Kabupaten Kendal sebesar 0,527 yang dapat diartikan bahwa 

hubungan antara kepemimpinan Islam dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan dikategorikan cukup karena nilai 0,40 < R < 0,70. 
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4.1 Saran-saran 

1. Bagi KJKS di Kecamatan Rowosari dan Weleri, diharapkan pada waktu 

yang akan datang terus meningkatkan mutu produk serta profesionalisme 

kerja. 

2. Hal terpenting yang tidak boleh dilupakan dalam Lembaga Keuangan 

syari’ah adalah idealisme produk atau kinerja berdasarkan operasional 

syari’at Islam yang harus terus dipertahankan. Karena hal ini yang 

membedakan antara Lembaga Keuangan konvensional. 

3. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kendal untuk terus membina, 

mendata perkembangan semua KJKS yang ada di wilayah kabupaten 

Kendal untuk mempermudah dalam melakukan penelitian berikutnya. 

4.2 Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini meskipun dengan rasa  lelah, letih, 

jenuh  yang amat besar dan semangat yang pasang surut. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu 

penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

budiman pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri dimasa yang akan 

datang Amin Yaa Robbal ’Alamin.          


