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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1) Motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

bank syariah, hal ini berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual 

diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,001 yang berada dibawah 0,05. Hal ini 

konsisten dengan penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008) yang menyatakan 

motivasi kerja dan buadaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2) Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan bank syariah, hal ini berdasarkan hasil uji parameter individual 

diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,002 yang berada dibawah 0,05. Hal ini 

konsisten dengan penelitian Mamik (2010) yang menyatakan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3) Motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bank syariah. Hal ini berdasarkan hasil uji 

signifikansi simultan diperoleh nilai signifikansi F 0,000 yang berada dibawah 

0,05. Hal ini konsisten dengan penelitian Ernawan (2004) yang menyatakan 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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B. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1) Objek pada penelitian ini dibatasi pada karyawan bank syariah yaitu bank 

Syariah Mandiri dan bank Muamalat yang ada di Jakarta. 

2) Dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi kinerja dibatasi pada motivasi 

kerja dan budaya organisasi. 

 

C. Saran 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran, yaitu: 

1)  Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah objek dan 

wilayah penelitian agar dapat lebih mewakili populasi yang dijadikan objek 

penelitian. 

2) Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel yang 

mempengaruhi kinerja agar dapat menerangkan variasi variabel kinerja lebih 

besar dalam uji koefisien determinasi. Variabel independen yang disarankan 

adalah gaya kepemimpinan, kemitraan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja.  
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