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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai penelitian ini dengan judul Meningkatkan Loyalitas Nasabah 

Melalui Customer Experience dan Service Quality pada Bank BJB Cabang 

Cikarang, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan  memberikan 

beberapa saran sebagai sebagai berikut : 

 

5.1 Kesimpulan 
  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketaui penerapan 

customer experience pada Bank BJB Cabang Cikarang dalam kondisi 

baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketaui penerapan service 

quality pada Bank BJB Cabang Cikarang dalam kondisi baik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketaui penerapan loyality 

pada Bank BJB Cabang Cikarang dalam kondisi kurang baik. 

4. Berdasarkan hasil pengujian tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara Customer Experience (X₁) terhadap loyalitas nasabah (Y) pada 

Bank BJB Cabang Cikarang. 

5. Berdasarkan hasil pengujian parsial terdapat hubungan yang signifikan 

antara Service Quality (X2)   terhadap loyalitas nasabah (Y) pada Bank 

BJB Cabang Cikarang. 

6. Berdasarkan pengujian secara simultan (bersama-sama)  dapat 

disimpulkan bahwa Customer Experience (X₁) dan Service Quality (X2)  

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah (Y) pada Bank BJB 

Cabang Cikarang.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan penulis, 

penelitian ini masih mengandung beberapa keterbatasan dan diharapkan dapat 

disempurnakan dalam penelitian-penelitian selanjutanya, adapun saran-saran 

secara akademis maupun paktis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Saran Akademis  

Penelitian ini hanya terbatas pada dua variabel saja yaitu 

Customer Experience (X₁) dan Service Quality (X2), oleh karena itu 

untuk penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak variabel  

yang lain yang dapat menyebabkan teryadinya loyalitas atau untuk 

penelitian selanjutnya dapat juga melakukan komparasi atau 

perbandingan pada beberapa bank  lain sehingga hasil penelitiannya 

menjadi lebih komprehensif, serta akan terlihat lebih jelas dan mampu 

menjawab permasalahan yang terjadi pada masing-masing perbankan.  

 

 2. Saran Praktis  

Perusahaan  dalam hal ini adalah Bank BJB Cabang Cikarang 

harus lebih berkomitmen, konsisten dan fokus pada  hal-hal yang 

menjadi tujuan bersama, salah satunya yaitu meningkatkan kinerja 

perusahaan melaui pelayanan yang dilakukan kepada nasabah sehingga 

hal ini akan  mampu membuat nasabah menjadi loyal dan  akan 

meningkat transaksi serta nasabah baru pada Bank BJB Cabang 

Cikarang sebagai akibat dari kinerja pelayanan yang baik. Selanjutnya 

perusahaan dapat melakukan evaluasi melalui hasil kuisioner yaitu 

dengan memperbaiki bagian-bagian yang masih mendapat persepsi 

yang tidak maksimal dari nasabah. 

Untuk meningkat loyalitas kepada nasabah dalam penelitian ini 

berdasarkan hasil pengujian secara bersama yang dilakukan, maka 

diketahui bahwa custumer experience dan service quality penting untuk 

meningkatkan loyalitas. Adapun dalam customer experience yang harus 



  

93 
 

diperhatikan oleh perusahaan adalah sense, feel, think, act, dan ralate 

dari karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah, 

kemampuan untuk memenuhi keinginan nasabah dan perlakukuan 

kepada nasabah menjadi penting, karena akan menciptakan persepsi 

yang baik kepada perusahaan. Untuk meningkatkan kemampuan sense, 

feel, think, act, dan ralate dari karyawan maka diperlukan pelatihan dan 

evaluasi secara terus menerus. Selain customer experience yang juga 

penting untuk meningkatkan loyalitas nasabah adalah    service quality 

yang diberikan.  Dalam service quality aspek-aspek seperti tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy juga menjadi 

bagian penting untuk meningkatkan loyalitas. Perusahan harus selalu 

memperhatikan aspek-aspek tersebut melalui perbaikan secara terus 

menerus. 
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