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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian 

tentang analisis pengaruh implementasi fungsi manajemen terhadap kinerja 

instansi studi pada Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Implementasi Fungsi manajemen mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

instansi Dinas pengelolaan pasar bandar lampung, dengan hasil bahwa 

pengaruh implementasi fungsi manajemen terhadap kinerja instansi adalah 

sebesar 37,9%, sedangkan sisanya 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain 

seperti: Kepemimpinan, Motivasi, Kompensasi, Lingkungan Kerja 

maupun yang lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian. Itu artinya 

planning, orginizing, actuating, dan controlling berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja instansi. Keempat hal ini sangat berkaitan satu sama lain 

dan tidak dapat dipisahkan, karena implementasi fungsi manajemen yang 

dilakukaan memiliki tahapan-tahapan yang sifatnya otomatis dan optimal.  

2. Implementasi Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Instansi Dinas 

Pengelolaan Pasar Bandar Lampung menurut hasil penelitian 

menunjukkan hasil yang positif dan sudah baik. Hal ini juga bisa dikatakan 

sesuai dengan nilai dan prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu; khilafah yang 

berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan allah di alam 

semesta, kerja sama memberikan arti islam mengajarkan manusia untuk 
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bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan, 

profesianlisme artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya, dan 

yang terakhir adl yang merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. 

Dalam hal ini implementasi fungsi manajemen bertujuan untuk 

melengkapi hasil dari kinerja instansi, bukan hanya dari kondisional nya 

saja tetapi dalam bentuk situasional dilapangan dan juga mementingkan 

kepentingan orang banyak. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa 

implementasi fungsi manajemen terhadap kinerja instansi pada Dinas 

Pengelolaan Pasar Bandar Lanpung telah sesuai dengan perspektif 

ekonomi islam dalam melakukan aturan yang ada. 

 

B. Saran 

 Adapun yang dapat disarankan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar 

Bandar Lampung, pihak IAIN Raden Intan Lampung, dan juga Penelitian 

yang akan datang adalah: 

1. Untuk pihak Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung diusahakan perlu 

peningkatan terhadap kinerja instansi dalam rangka implementasi fungsi 

manajemen yang dilakukan, perlu diadakanya pelatihan terhadap instansi 

dinas pengelolaan pasar bandar lampung. Guna untuk mempermudah 

instansi dinas pengelolaan pasar dalam melakukan pekerjaan yang efektif 

dan efesien dan sesuai visi, misi. Peningkatan fungsi manajemen akan 

menimbulkan dampak positif terhadap kinerja instansi di dinas 

pengelolaan pasar dan juga output yang dihasilkan akan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Hal ini yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat 
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dan pegawai instansi dinas pengelolaan pasar bandar lampung, karna 

dalam hasil penelitian variabel Fungsi Manajemen mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja instansi yaitu sebesar 37,9% sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Untuk pihak kampus IAIN Raden Intan Lampung, lebih menekankan 

kepada fungsi manajemen agar mahasiswa/i maupun pihak yang lainnya 

paham betapa pentingnya menerapkan fungsi manajemen. Dalam 

menekankan nya selain dari mata kuliah yang diajarkan bisa dilakukan 

melaui seperti seminar dan memperbanyak jurnal yang mengenai fungsi 

manajemen. Hal ini bertujuan untuk memberi pengatuhan yang lebih 

terhadap ilmu fungsi manajemen dan juga bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya untuk mendapatkan refrensi di dalam penelitian maupun tugas 

perkuliahan lainnya. 

3. Untuk peneletian selanjutnya, penelitian ini belum bisa dikatakan 

sempurna hasilnya, oleh karena itu peneliti menyarankan di dalam 

penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti perlu dikembangkan isi didalam 

nya, Atau menambahkan variable-variable judul lain yang memungkinkan 

ada kaitan nya dengan penelitian ini. Seperti: Kepemimpinan, Motivasi, 

Kompensasi, Lingkungan Kerja maupun yang lainnya. Hal ini agar lebih 

menyempurnakan variable dan mengetahui apa saja yang mempengaruhi 

kinerja instansi dinas pengelolaan pasar bandar lampung. 

 


