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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan tentang analisis Pengaruh Penerapan 

Standard Operating Procedure (SOP) Terhadap Kinerja Pegawai pada hotel 

Cama Baio Pekanbaru, maka dari uji statistik yang dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Penerapan SOP memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y yaitu 

kinerja pegawai yang dapat dibuktikan dari hasil uji t (uji parsial) yaitu : 

thitung> ttabel  dengan signifikan < 0,01, thitung sebesar 3.933>ttabel  sebesar 

2.457dan signifikan sebesar 0,000 < 0,01 yang berarti memiliki hubungan 

keeratan antara variabel saling mempengaruhi yang berarti H1diterima 

karena terdapat pengaruh yang  sangat signifikan. Sedangkan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,340 artinya 34% penerapan SOP 

mempengaruhi kinerja pegawai pada Hotel Cama Baio Pekanbaru, 

sedangkan sisanya sebesar (100%-34%) yaitu 66% dipengaruhi sebab- 

sebab lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

2. Kendala dalam menerapkan SOP di Hotel Cama Baio Pekanbaru yaitu : 

a. tidak diukur dan diawasi 

b. kurang menarik atau membosankan. 

c. Belum dimengerti pelaksana/pekerja/pegawai. 

d. Tidak ada checklist / instruksi kerja 

e. Internal Process Driven. 
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3. Tinjauan ekonomi Syariah mengenai penerapan SOP terhadap kinerja 

pegawai pada hotel Cama Baio Pekanbaru dengan konsep bauran yang 

umum telah sesuai prinsip ekonomi Syariah. Hotel Cama Baio Pekanbaru 

berusaha menjalankan prinsip syariah dalam pengelolaannya dimana 

dengan memberi label syariah pada Hotel Cama Baio Pekanbaru. Selain 

itu yang lebih penting lagi adalah penerapan prinsip syariah melalui kamar 

yang dilengkapi perlengkapan ibadah, restoran dengan label halal serta 

pegawai dengan berpakaian busana muslim dan muslimah. 

 

B. Saran  

1. Diharapkan seluruh pegawai di Hotel Cama Baio Pekanbaru lebih giat lagi 

dalam bekerja yang tetap menjadikan pribadi pegawai yang berprinsip 

syariah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

2. Diharapkan lebih meningkatkan kinerja dengan semangat kerja yang kiat 

meningkat. Sehingga membuat para tamu merasa lebih nyaman dalam 

menginap, makan, meeting selama berada di Hotel Cama Baio Pekanbaru. 

3. Terus melalukan pelatihan evaluasi diharapkan para pegawai semakin 

luwes dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP di Hotel Cama 

Baio Pekanbaru. Lalu, memberikan apresiasi terhadap pegawai yang 

bekerja dengan bersungguh-sungguh. 


