
100 
 

100 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh modal, inovasi produk dan 

sumber daya manusia terhadap kinerja Bank Wakaf Mikro Syariah Berkah 

Rizqi Lirboyo Kediri. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Wakaf 

Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan atau banyaknya modal yang diberikan kepada nasabah 

dan nasabah merasa puas akan kinerja BWM, maka akan ada peningkatan 

juga terhadap kinerja Bank Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo 

Kediri. Begitu sebaliknya, apabila modal yang dimiliki menurun, maka 

kinerja juga akan menurun.  

2. Inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank 

Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan atau banyaknya pengetahuan inovasi produk 

yang diberikan kepada nasabah dan nasabah merasa puas akan kinerja 

BWM, maka akan ada peningkatan juga terhadap kinerja Bank Wakaf 

Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri. Begitu sebaliknya, apabila 

pengetahuan mengenai inovasi produk yang dimiliki menurun, maka 

kinerja juga akan menurun. 
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3. Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

Bank Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan atau banyaknya  pengetahuan 

sumber daya manusia yang diberikan kepada nasabah dan nasabah merasa 

puas akan kinerja BWM, maka akan ada peningkatan juga terhadap kinerja 

Bank Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri. Begitu 

sebaliknya, apabila pengetahuan mengenai sumber daya manusia yang 

dimiliki menurun, maka kinerja juga akan menurun 

4. Modal, inovasi produk dan sumber daya manusia berpengaruh secara 

simultan atau bersama-sama positif dan signifikan terhadap kinerja Bank 

Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri. Sehingga dapat 

diartikan semakin tinggi/baik modal, inovasi produk dan sumber daya 

manusia, maka tingkat tingkat perkembangan UMKM akan tinggi. Begitu 

sebaliknya, semakin rendah/buruk modal, inovasi produk dan sumber daya 

manusia apabila, maka perkembangan UMKM juga akan rendah/menurun. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pengambilan 

kesimpulan tersebut, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran 

dengan tujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dari 

penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagi pihak Bank Wakaf Mikro Syariah 

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan 

evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kinerja perusahaan atau lembaga yang terkait. 

2. Bagi Pihak Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan bagi pembaca, sebagai salah satu referensi bagi kepentingan 

keillmuan dalam hal perkembangan usaha mikro kecil menengah dan 

sumbangsih kepustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  Institut Agama 

Islam Negeri Tulungagung. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari penelitian ini diarapkan mampu memberi manfaat sebagai 

bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat 

memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan 

tema yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda. 

 


