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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Penutup   

5.1.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan berdasarkan analisis data yang dilakukan 

pada bab IV: 

1. Dari hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel budaya kerja 

Islam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan. Hal ini terlihat dari tingkat signifikan variabel 

budaya kerja Islam sebesar 0,007 yang lebih kecil daripada 0,05 

(0,007< 0,05). 

2. Dari hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel Profesionalisme 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel 

profesionalisme sebesar 0,001 yang lebih kecil daripada 0,05 (0,001, 

0,05)    

3. Dari hipotesis ke tiga menyatakan bahwa variabel budaya kerja 

Islam dan profesionalisme secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal 

ini terlihat dari. Angka square sebesar 75% nilai ini menunjukkan 

bahwa pengaruh variabel budaya kerja islam dan profesionalisme 

secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan adalah 
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sebesar 75% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel 

produktivitas kerja karyawan sebesar 25%. 

5.1.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan 

yang dijelaskan di atas. Maka menurut peneliti saran untuk memajukan 

Toko Buku Salam Sari adalah sebagai berikut: 

1. Untuk seluruh karyawan Toko Buku Salam Sari diharapkan bisa 

selalu menjaga rasa profesionalisme dan loyalitas yang tinggi 

terhadap perusahaan.  

2. Sedangkan untuk perusahaan Toko Buku Salam Sari di tahun yang 

akan datang diharapkan bisa membuat sistem kerja dimana sistem 

tersebut mendukung terciptanya kondisi dan budaya kerja yang 

nyaman untuk karyawan. Karena dengan kondisi nyaman yang 

dirasakan karyawan akan meningkatkan produktivitas kerja. 

5.1.3 Penutup 

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan  kesehatan, rizki, petunjuk, rasa kasih sayang, 

dan ilmu yang tidak terkira. Sehingga atas ridho dan izin-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PENGARUH BUDAYA 

KERJA ISLAM DAN PROFESIONALISME TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN STUDI KASUS TOKO 

BUKU SALAM SARI WELERI“ walaupun penulis sudah 

mencurahkan segala kemampuan penulis menyadari masih banyak 
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kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Karena sesungguhnya 

kekurangan hakikatnya milik manusia sedangkan kesempurnaan hanya 

milik Allah SWT.  

Kemudian penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada 

semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan pertimbangan Toko 

Buku Salam Sari dalam mengambil kebijakan, selain itu semoga skripsi 

ini juga  bermanfaat bagi  para pembaca umumnya dan khususnya bagi 

penulis. Amin ya robbal alamin. 


