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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. BPRS BDW telah menerapkan kinerja maslahah dengan memenuhi 

orientasi ibadah, orientasi proses internal, orientasi tenaga kerja 

berbakat, orientasi pembelajaran, orientasi pelanggan, orientasi harta 

kekayaan yang didasarkan pada beberapa sasaran strategis, ukuran, 

formula, target dan inisiatif strategis. Pencapaian kinerja maslahah 

BPRS BDW pada orientasi ibadah telah tercapai 100%, namun dari 

keempat sasaran strategis terdapat 1 sasaran startegis yang belum 

tercapai yaitu sasaran strategis menciptakan organisasi yang senantiasa 

siap sedia menghadapi perubahan. Orientasi proses internal 

berdasarkan 2 sasaran strategis belum tercapai. Pencapaian orientasi 

tenaga kerja berbakat pada sasaran strategis menciptakan produktivitas 

yang tinggi mencapai 107,4% sedangkan sasaran meningkatkan 

kepuasan tenaga kerja berbakat belum tercapai. Pencapaian orientasi 

pembelajaran berdasarkan sasaran strategis telah tercapai 100%. 

Sedangkan orientasi pelanggan, sasaran strategis yang tercapai 100% 

adalah mewujudkan pemberdayaan pelanggan, sementara dua sasaran 

strategis lainnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan 

meningkatkan jumlah pelanggan belum tercapai. Orientasi harta 
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kekayaan telah tercapai  untuk sasaran strategis mewujudkan 

kebersihan harta. sedangkan sasaran strategis mewujudkan double 

profit, belum tercapai. 

Pengukuran kinerja Masalahah Performa (MaP) di BPRS BDW 

dilakukan dengan menghitung kinerja hasil MaP dan kinerja proses 

MaP. BPRS BDW memiliki kinerja proses maslahah sebesar 0,500. 

Kinerja proses maslahah mempunyai range 0,000 menunjukkan bahwa 

dalam kinerja proses organisasi sama sekali tidak menerapkan MaP 

dan range 1,000 menunjukkan bahwa organisasi menerapkan maslahah 

secara penuh dalam kinerja prosesnya. Angka 0,500 tersebut 

menunjukan bahwa BPRS BDW telah menerapkan sistem kinerja 

kemaslahatan meskipun belum semua diterapkan. BPRS BDW 

memiliki kinerja proses; langkah menyusun perencanaan strategis 

sebesar 0,050; langkah mengidentifikasi fondasi kemaslahatan belum 

dilakukan 0,000; langkah menentukan perilaku kemaslahatan belum 

dilakukan 0,000; langkah menetapkan ukuran belum dilakukan 0,000; 

langkah menyepakati kontrak kerja sebesar 0,100; langkah 

menerapkan kinerja 0,050; langkah melakukan pemantauan 0,200; dan 

langkah melakukan tindak lanjut sebesar 0,100. 

BPRS BDW memiliki kinerja hasil maslahah sebesar 0,566. 

Kinerja hasil MaP memiliki range 0,000 menunjukkan bahwa 

organisasi tidak memberikan kemaslahatan bagi para pemangku 

kepentingan dan 1,000 menunjukkan bahwa organisasi memberikan 
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kemaslahatan secara penuh kepada pemangku kepentingan. Artinya 

BPRS BDW telah memberikan kemaslahatan kepada seluruh 

pemangku kepentingan walaupun belum secara penuh, karena masih 

ada 0,434 kinerja belum tercapai. BPRS BDW memiliki kinerja hasil 

yaitu Orientasi Ibadah sebesar 0,138; Orientasi Proses Internal sebesar 

0,041; Orientasi bakat adalah 0,083; Orientasi Pembelajaran sebesar 

0,166; Orientasi Pelanggan sebesar 0,055; dan Orientasi Harta 

Kekayaan sebesar 0,083. 

B. Saran 

Beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti 

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Sebuah bisnis yang berbasis syariah harus bisa menciptakan 

kemaslahatan dalam aspek kehidupan bisnis. Untuk mencapai 

kemaslahatan, bisnis berbasis syariah seharusnya mengukur kinerja 

bisnisnya dengan sistem kinerja yang tidak hanya berorientasi pada 

hasil tetapi juga proses kinerja. Karena kinerja hasil mencerminkan 

kinerja jangka pendek, sedangkan kinerja proses akan menentukan 

kinerja diwaktu yang akan datang serta sangat menetukan bagi 

keberlanjutan bisnis. Selain itu juga islam lebih menekankan pada 

prosesnya bukan pada hasilnya. Oleh karena itu diharapkan BPRS 

BDW agar dapat mengukur kinerja bisnisnya dengan tidak beriorentasi 

pada hasil tetapi lebih pada proses kerja agar bisnis dapat 

berkelanjutan 
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2. Peneliti menyarankan hendaknya pihak BPRS BDW benar-benar 

menerapkan kinerja maslahah dengan memperhatikan dan memenuhi 

enam orientasi kemaslahatan serta menjadikan dasar pedoman dalam 

operasionalnya. 

3. BPRS BDW seyogianya memiliki standar pelayanan secara tertulis dan 

formal yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku bagi karyawan 

BPRS BDW. Standar pelayanan tersebut terkait sikap terhadap 

nasabah pada saat menerima keluhan, sesama karyawan, atasan 

maupun bawahan. 

4. BPRS BDW hendaknya melakukan survey kepuasan nasabah dan 

kepuasan tenaga kerja minimal setahun sekali baik dilakukan oleh 

pihak internal maupun eksternal. Penulis menyarankan lebih baik 

menggunakan pihak dari eksternal. 

5. BPRS BDW perlu melaksanakan langkah PDCA, yaitu menyusun 

perencanaan strategis, mengidentifikasi fondasi kemaslahatan, 

menentukan perilaku kemaslahatan, dan menetapkan ukuran. Pihak 

BPRS BDW juga hendaknya memberikan pelatihan dan pendidikan 

tentang kinerja berdasarkan maqasid syariah, agar karyawan BPRS 

BDW memiliki pengetahuan serta dapat memperbaiki kinerjanya agar 

dapat memberikan kemaslahatan bagi para kepentingan. 

6. Bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat memperluas informan seperti 

Dewan Pengawas Syariah dan nasabah. Selain itu juga diharapkan 

dapat menggunakan metode mix yaitu metode kualitatif dan 
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kuantitatif. Metode kuantitaif digunakan untuk mengetahui index 

kepuasan nasabah dan index kepuasan tenaga kerja. Peneliti juga 

berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti lanjutan 

pada skala Bank Umum Syariah (BUS) sehingga dapat menjadi tolak 

ukur evaluasi kinerja bagi perbankan syariah di Indonesia. 

C. Keterbatasan Penelitian  

1. Adanya keterbatasan penelitian ini disebabkan beberapa kendala yaitu 

dalam memperoleh informasi dan data terkait dengan data keuangan 

terkait biaya-biaya. Selain itu juga pengetahuan SDI yang kurang 

memahami tentang kinerja maslahah. 

2. Peneliti mengalami kendala dalam memperoleh informasi terkait 

Dewan Pengawas Syari’ah sehingga penelitian ini belum melakukan 

wawancara dengan Dewan Pengawas Syari’ah. Peneliti juga mengalami 

kendala dalam mencari informasi terkait kepuasan nasabah dan tenaga 

kerja sehingga dalam penelitian ini belum mampu melakukan 

wawancara. 

 

 

 




