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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Kinerja Bauran Pemasaran Jasa 

pada People , Physical Evidence, Prosess terhadap Keputusan Pembelian Menjadi 

Nasabah  pada Kredit KGB di Bank BJB KCP Terusan Kopo Bandung. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil kesimpulan pembahasan pengaruh People , Physical 

Evidence, Prosess terhadap Keputusan Pembelian Menjadi Nasabah  pada Kredit 

KGB di Bank BJB Cabang Terusan Kopo Bandung: 

1. Berdasarkan pengujian analisis statistik diperoleh hasil variabel People 

memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan Keputusan Pembelian , 

karena peran people sangat penting didalam proses realisasi kredit hal 

itu disebabkan SDM / orang yang baik dan berkualitas dapat 

mengakomodir kebutuhan kredit KGB bank Bjb bagi calon nasabah. 

Hasil koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel People berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel Keputusan Pembelian menjadi nasabah pada Kredit 

KGB di Bank BJB KCP Terusan Kopo Bandung. 

2. Berdasarkan pengujian analisis statistik diperoleh hasil variabel 

Physical Evidence memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan 

Keputusan Pembelian , karena Physical Evidence merupakan faktor 

penunjang didalam proses kredit dan menjadi penting untuk melayani 

nasabah didalam mengajukan kredit KGB. Hasil koefisien determinasi 

dan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

Physical Evidence berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Keputusan Pembelian menjadi nasabah pada Kredit KGB di Bank BJB 

KCP Terusan Kopo Bandung. 

3. Berdasarkan pengujian analisis statistik diperoleh hasil variabel Prosess 

memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan Keputusan Pembelian 
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karena Proses merupakan alur yang penting dimulai dari pengisian 

formulir, persyaratan kredit, proses analisa kredit dan proses pencairan 

kredit didalam upaya optimal melayani nasabah kredit KGB Bank Bjb. 

Hasil koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel Prosess berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel Keputusan Pembelian menjadi nasabah  pada Kredit 

KGB di Bank BJB KCP Terusan Kopo Bandung.  

 

5.2 Saran  

Setelah mengkaji hasil penelitian ini, maka yang dapat penulis ajukan saran 

adalah sebagai berikut:  

1. Saran untuk People berkenaan untuk tingkat kemampuan kecepatan 

peyanan petugas masih terasa lama sehingga membuat antrian semakin 

lama bank Bjb harus melakukan 

2. Saran untuk Physical Evidence berkenaan untuk tingkat kenyamanan 

Parkir di area kantor dirasa belum mencukupi karena keterbatasan lahan 

sehingga area parkir di area kantor sering tidak dapat menampung 

kendaraan para nasabah (terutama pada awal bulan). 

3. Saran untuk Prosess berkenaan untuk tingkat kecepatan pencairan kredit 

nasabah terasa lambat karena proses pencairan dilakukan setelah 

mendapatkan otorisasi dari penyelia (Supervisor) dan dikerjakan oleh 1 

(satu) petugas. 

4. Tingkat keputusan pembelian nasabah produk KGB Bank Bjb KCP 

Terusan Kopo yang belum baik perlu dibuat strategi yang tepat. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

berikut ini dipaparkan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 

memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan 

kinerjanya: Adapun langkah-langkah tersebut meliputi: 1) perumusan 

tujuan, 2) pemetaan strategi, dan 3) rencana tindakan. 

5. Perumusan tujuan dimaksudkan untuk menjawab apa yang semestinya 

dilakukan oleh manajer-manajer di Bank Bjb KCP Terusan Kopo agar 

dapat memecahkan masalah yaitu keputusan nasabah dalam memilih 
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produk kredit bank Bjb dan melihat target perusahaan yang tidak tercapai. 

Perumusan tujuan dilakukan  dengan mempertimbangkan variabel-variabel 

penelitian yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

berdasarkan pembuktian hipotesis. 

6. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam  penelitian ini  serta 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya yang telah 

dipaparkan sebelumnya yaitu bahwa indikator bauran pemasaran 

berdampak pada keputusan pembelian baik secara parsial maupun 

simultan, maka dapat dirumuskan tujuan dari pemecahan masalah adalah 

sebagai berikut. 

7. Meningkatkan kualitas manusia (People) baik pada penampilan, 

keramahan, kecepatan, dan kepedulian petugas. 

8. Meningkatkan kualitas bukti fisik (Physical Evidence) baik pada 

ketersediaan formulir, keamanan, kenyamanan, kerapihan tata ruang dan 

kenyamanan tempat parkir. 

9. Meningkatkan Proses (Process) yang terdiri dari persyaratan pengajuan   

kredit, proses analisa kredit, dan proses pencairan kredit. 

 

10. Pemetaan strategi dilakukan berdasarkan variabel-variabel solusi yang diperoleh 

dari hasil penelitian. Pemetaan strategi ini erat hubungannya dengan rumusan 

tujuan yang merupakan kelanjutan dari rumusan masalah penelitian dalam upaya 

meningkatkan kepuasan konsumen. Strategi bauran pemasaran yang yang terdiri 

dari People, Physical Evidence dan Process. 

11.   Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diusulkan variabel-variabel yang 

dapat  digunakan untuk meningkatkan keputusan pembelian yaitu: People, 

physical Evidence dan Process. Keputusan pembelian nasabah di Bank 

Bjb KCP Terusan Kopo dapat terwujud apabila manajemen dapat 

mengevaluasi secara keseluruhan indikator yang berpengaruah kepada 

keputusan pembelian. Mengenai variabel people Fungsi Manajer SDM 

perlu mengevaluasi secara berkala mengenai kualitas dan kecepatan 

pegawai dalam melayani nasabah agar dapat melayani calon nasabah 

dengan baik dan cepat. Mengenai variabel Physical Evidence perlu 

ditindaklanjuti dengan melibatkan Manajer operasional agar dapat 
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menjamin sarana dan prasarana yang menunjang didalam operasional 

perbankan, salah satu yang paling penting yaitu kenyamanan area parkir 

di bank bjb KCP Terusan Kopo. Mengenai variabel Process peran dari 

admin dan supervisor kredit agar dapat  mempercepat proses pencairan 

kredit pada produk KGB bank bjb KCP Terusan Kopo. Hal tersebut dapat 

dilakukan manajemen dengan memberikan angket kepada nasabah. Dari 

data tersebut akan didapatkan hasil yang berguna sebagai rujukan 

manajemen untuk memperbaiki dari berbagai sisi. Diantaranya adalah 

kualitas pegawai / orang yang menjadi perhatian khsusus Manajer SDM, 

tingkat tata ruang / tampilan fisik menjadi bahan evaluasi untuk bagian 

Operasional, dan proses pencairan kredit yang dapat menjadi bahan 

evaluasi bagian admin dan supervisor. Dari ketiga informasi bagian 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keputusan pembelian 

terhadap kredit KGB di Bank Bjb KCP Terusan Kopo. Selain upaya 

meningkatkan keputusan pembelian, bagian Marketing juga perlu 

membuat paket promosi yang ditawarkan kepada nasabah existing dan 

calon konsumen dengan memberikan program seperti discount provisi, 

discount bunga, cash back dan hadiah langsung. 


