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BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komite

audit dan peran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap peningkatan

kinerja pada Bank Syariah Mandiri di Pekanbaru. Penelitian ini

menghubungkan dua variabel dependen dan satu variabel independen dengan

sampel sebanyak 32 responden dari karyawan Bank Syariah Mandiri di

Pekanbaru. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t, uji-f dan koefisien

determinasi (R2) setelah sebelumnya dilakukan uji kualitas data dan uji asumsi

klasik. Hasil penelitian yang dilakukan akan dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya

penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda dimana

hasilnya menunjukkan bahwa peran komite audit dan dewan pengawas syariah

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja. Hal ini terjadi karena

karyawan menilai bahwa peran komite audit dan dewan pengawas syariah

yang dilakukan sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja karyawan itu

sendiri.

Berdasarkan uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa peran komite

audit dan dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap peningkatan kinerja dan hasil uji koefisien korelasi (R2)

adalah sebesar 0,679 yang menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh peran

komite audit  dan dewan pengawas syariah terhadap peningkatan kinerja

adalah sebesar 67,9% sedangkan sisanya 32,1% dipengaruhi faktor-faktor lain.
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1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan

diantaranya yaitu :

1. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survey melalui

kuesioner memiliki kelemahan yaitu terdapat responden yang tidak

menjawab pertanyaan dengan serius, dengan jumlah responden yang hanya

32 responden.

2. Penambahan variabel penelitian yang hanya satu sementara masih banyak

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pada

suatu bank. Hal ini di karenakan keterbatasan waktu, biaya maupun

pengetahuan penulis.

1.3 Saran

1. Penulis menggunakan data yang diperoleh dari pengisian kuesioner. Hal

ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan

keadaan yang sebenarnya, sehingga kesimpulan hanya berdasarkan data

yang dikumpulkan dengan kuesioner. Penulis menyarankan agar untuk

memperoleh data tidak hanya dengan kuesioner, namun juga dengan

istrumen lain seperti wawancara, pengamatan dan lainnya.

2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan peneliti berikutnya dapat

menambahkan jumlah responden dan meneliti variabel-variabel lain yang

dapat meningkatkan kinerja.

3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang hampir sama dengan

penulis semoga hasil penelitian ini dapat membantu penelitian tersebut.

4. Bagi bank, diharapkan untuk mendukung pelaksanaan komite audit dan

dewan pengawas syariah karena keduanya memberikan pengaruh yang

positif terhadap peningkatan kinerja bank.


