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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel management by objective (MBO) (�1) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Diperoleh nilai thitung = 3,130 > 

ttabel = 2,056 dengan signifikansi t sebesar 0,004 < 0,05 yang berarti MBO 

mempunyai andil dalam mempengaruhi kinerja karyawan di UJKS Surya 

Amanah. 

2. Variabel penerapan prinsip syari’ah (�2) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Diperoleh nilai thitung = 2,059 > ttabel 

= 2,056 dengan signifikansi t sebesar 0,049 < 0,05 yang berarti penerapan 

prinsip syari’ah mempunyai andil dalam mempengaruhi kinerja karyawan 

di UJKS Surya Amanah. 

3. Variabel management by objective (MBO) dan penerapan prinsip syari’ah 

terhadap kinerja karyawan. Diperoleh nilai Fhitung = 24,278 dengan 

signifikansi F sebesar 0,000. Di mana Ftabel = F2,26:0,05 = 2,96. Karena Fhitung 

> Ftabel atau 24,278 > 2,96 yang berarti MBO dan penerapan prinsip 

syari’ah mempunyai andil dalam mempengaruhi kinerja karyawan di 

UJKS Surya Amanah. 

 

 



90 
 

 
 

1.2 Saran 

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi UJKS Surya Amanah 

Hendaknya terus meningkatkan sistem manajemen yang telah diterapkan 

dalam UJKS Surya Amanah, dalam pengelolaannya hendaknya meningkatkan 

MBO dan penerapan prinsip syari’ah karena hal tersebut berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Karyawan 

Hendaknya lebih meningkatkan produtifitas kerja, lebih bersikap aktiff dan 

senantiasa ikhlas dalam bekerja agar selalu termotifasi untuk lebih baik dan 

sesalu menjadi yang terbaik.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang 

lebih lengkap tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. 
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1.3 Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, 

karena dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan dan koridor ideal, dikarnakan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sebagai masukan bagi penulis 

demi kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna dan bermanfaat. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin. 

 

 


