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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Budaya Kerja 

dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Lazismu kota Banjarmasin” maka dapat 

peneliti simpulkan bahwa: 

1. Budaya kerja yang ada di Lazismu kota Banjarmasin yang meliputi amanah, 

transparan dan profesional sudah dilaksanakan oleh karyawan Lazismu kota 

Banjarmasin. Yang mana dalam  penghimpunan, penyaluran dan 

pendayagunaan dana sudah tepat sasaran sesuai dengan amanah muzaki dan 

selalu ada laporan dalam setiap pelaksanaannya kepada muzaki, badan 

pengawas, dan dewan syariah. Untuk pelayanannya karyawan selalu 

memberikan yang terbaik dan profesional. 

2. Budaya kerja menurut perspektif ekonomi islam yang meliputi jujur, 

amanah, tablig, fathanah dan istiqomah sudah dilaksanakan oleh karyawan 

Lazismu kota Banjarmasin. Yang mana dalam  penghimpunan, penyaluran 

dan pendayagunaan dana sudah tepat sasaran sesuai dengan amanah muzaki 

dan menyatakan pencatatan laporan sesuai dengan pelaksanaanya. 

Karyawan lazismu banjarmasin selalu mengikuti perkembangan saat ini 

baik dari teknologi maupun membuat program-
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program yang sesuai, dalam program yang dibuat tersebut hingga saat ini 

masih berlangsung. 

Secara keseluruhan karyawan Lazismu kota Banjarmasin sudah efisien 

dalam kinerjanya karena sudah melaksanakan budaya kerja yang telah 

ditetapkan dan mencapai semua indikator efisien kerja. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang bertujuan untuk 

kebaikan dan kemajuan Lazismu kota Banjarmasin, sebagai berikut :  

1. Budaya kerja karyawan yang dilakukan oleh Lazismu kota Banjarmasin 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, oleh karena itu 

sebaiknya terus melaksanakan budaya kerja dalam pelaksaan program-

program yang ada di Lazismu kota Banjarmasin sehingga kinerja yang 

akan ditunjukkan oleh karyawan juga semakin baik.  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

referensi dan bagi peneliti yang ingin melakukan kajian ulang diharapkan 

dapat menambah variabel penelitian lainnya yang terkait analisis budaya 

kerja islami dalam meningkatkan efisiensi kerja Lazismu kota 

Banjarmasin, serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan sebagai 

variabel penelitian. 

 


