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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis mencoba 

memberikan kesimpulan mengenai budaya organisasi, yaitu: 

1. Budaya organisasi yang ada di BUS Cabang Demak merujuk pada 

budaya organisasi secara Islami dan sudah berjalan dengan baik sehingga 

perlu untuk dipertahankan. 

2. Faktor yang melatarbelakangi berjalannya budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan di BMT BUS Cabang Demak sehingga memacu para 

karyawan untuk mengadakan berbagai macam acara keagamaan dan 

dalam rangka memunculkan komitmen terhadap dan visi misi BMT. 

  

 

B. Saran 

Sebagai akhir dari penulisan Tugas Akhir ini, dengan mendasarkan 

pada penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran 

yang kiranya dapat bermanfaat bagi BMT Bismillah Sukorejo, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Dalam menyusun serangkaian budaya organisasi hendaknya dilakukan 

analisis terlebih dahulu untuk menjadi acuan, selain itu juga harus sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan BMT, agar strategi dan program-program 

budaya tersebut tepat sasaran sekaligus dapat mewujudkan visi, misi dan 

tujuan BMT Bismillah Sukorejo. 

2. Dalam menyusun strategi dan program-program budaya, hendaknya juga 

dilakukan manajemen yang rapi, dengan memetakan dengan jelas 

perencanaannya (baik untuk perencanaan jangka pendek maupun 

perencanaan jangka panjang), pengorganisasiannya, penanggung 

jawabnya, pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasinya, pada awal 
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tahun kepengurusan, sehingga semua program dapat terlaksana dengan 

efektif, efisien, dan rapi, serta dapat diketahui tingkat keberhasilannya. 

3. Seluruh pegawai BMT diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya 

agar tidak selalu terpaku pada budaya organisasi yang ada dan tetap 

dengan batasannya, sehingga dapat menghasilkan inovasi baru dan 

kreativitas dalam pengembangan BMT yang berdampak pada 

bertambahnya minat masyarakat terhadap BMT. 

 

 

C. Penutup 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tanpa suatu halangan apapun. 

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir ini dari awal hingga 

akhir. Semoga bantuan baik berupa do’a, materi maupun tenaga, dan pikiran 

yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah dan 

mendapat balasan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih 

terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan  adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan 

karya tulis ini di kemudian hari. 

Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya yang mau memetik ilmu, hikmah, dan 

pengalaman dari tulisan ini. 

Akhirnya, tiada manusia yang sempurna, hanya kepada Allah SWT 

penulis berserah diri dan hanya kepada-Nya penulis memohon segala 

bimbingan dan pertolongan. Wa Allahu a’lam bi al-shawab. 


