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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPR 

Karyajatnika Sadaya, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Tanggapan nasabah BPR KS terhadap kualitas layanan adalah 

mereka merasakan kemudahan dalam menggunakan mobile-

banking, informasi yang didapatkan cepat dan akurat, nyaman dan 

sangat aman digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. 

2. Konten dan pesan iklan mudah diingat, menarik dan tegas, pesan 

iklannya adalah “Praktis, Aman, dan Cepat”. Pesan iklan ini 

memberikan suatu pesan dan meyakinkan kepada nasabah, dimana 

ketiga kata motivasi tersebut dirasakan sudah memenuhi kriteria 

dan menjawab pertanyaan dari nasabah, dimana sebelumnya masih 

terdapat suatu ketidak-yakinan nasabah akan kekhawatiran 

melakukan transaksi menggunakan alat elektronik seperti 

Handphone maupun internet banking. 

3. Niat  nasabah untuk merekomendasikan penggunaan layanan ini 

bervariatif dengan berbagai jawaban dari nasabah. Dari keseluruhan 

tanggapan nasabah menyatakan berniat untuk merekomendasikan 

layanan mobile-banking BPR KS. 

4. Kualitas layanan dan pesan iklan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap niat nasabah untuk menggunakan layanan mobile-banking 
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BPR KS sebesar 33.51%. dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara parsial, kualitas 

layanan berpengaruh sebesar 20.22% sedangkan pesan iklan 

berpengaruh sebesar 13.29%. Artinya kualitas layanan lebih 

dominan berpengaruh terhadap niat nasabah untuk menggunakan 

layanan mobile-banking dibanding dengan pesan iklan. 

 

5.2 SARAN 

Adapun saran peneliti bagi BPR Karyajatnika Sadaya adalah :  

1. Tampilan iklan dan konten brosur hendaknya dibuat lebih inovatif 

dan lebih menarik, mengingat layanan yang diiklankan adalah 

mobile-banking yang erat kaitannya dengan teknologi terbaru. 

Sebaiknya penentuan warna, gambar, dan kata-kata dalam iklan 

dibuat dengan konsep elegan dan berkelas, artinya iklan tersebut 

meyakinkan nasabah bahwa layanan tersebut merupakan layanan 

yang berkualitas sehingga menimbulkan niat nasabah untuk mencari 

tahu informasi lebih dan menggunakannya.  Karena orang 

cenderung melihat iklan yang pertama dilihat dan diingat adalah 

gambar dan warna. Otak kanan manusia berhubungan dengan emosi 

pribadi seseorang. Jika tampilan iklan tersebut menarik perhatian 

nasabah, maka otak kanan akan merespon dengan tindakan nyata 

yaitu menggunakan layanan mobile-banking yang ditawarkan. 

2. Pihak BPR KS menjaga konsistensi bahkan terus meningkatkan 

kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. Transaksi 
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keuangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang sebaiknya 

diikuti dengan komitmen BPR KS untuk terus mengikuti 

perkembangan kebutuhan tersebut. Karena dengan kepuasan 

pelanggan akan berdampak positif, tidak saja hanya kepada 

transaksi mobile-banking BPR KS, tetapi dapat lebih jauh 

berdampak pada kepercayaan, penilaian, dan tingkat kesehatan bank 

di mata nasabah dan masyarakat. 

 

3. Pengenalan produk dapat dilakukan dengan menambahkan nilai 

lebih (added value) dengan mengkombinasikan produk baru 

lainnya, dalam hal ini peneliti menyarankan membuat suatu produk 

tabungan dengan layanan mobile banking dimana nasabah 

diuntungkan dengan diskon pembelian, bebas biaya admnistrasi dan 

undian terhadap suatu hadiah melalui point transaksi, dalam hal ini 

kriteria tersebut kurang lebih dijabarkan dengan kriteria tabungan 

seperti berikut ini :  

a. Tabungan dengan saldo rata-rata Rp. 25.000.000,- per bulan 

b. Minimal 5 kali Transaksi dalam 1 bulan untuk perhitungan 1 

point undian 

c. Undian akan dilaksanakan per setiap bulannya dan grand prize 

pada selama 6 bulan terakhir 

d. Bunga tabungan 5% per tahun lebih besar dari tabungan lainnya 
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e. Tabungan di bandling dengan layanan mobile banking diskon 

transaksi pembelian, bebas biaya administrasi transaksi, dan 

kesempatan untuk mendapatkan grand prize 

Dengan kombinasi penawaran produk dan layanan yang 

disarankan pada penelitian ini diperkirakan akan disambut baik oleh 

nasabah maupun masyarakat, Karena tidak hanya menabung, tetapi 

nasabah diberikan fasilitas dan keunggulan produk lainnya dengan 

penawaran transaksi yang akan didapatkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dan 

dapat digunakan untuk memperdalam dan menambah nilai 

pertimbangan management dan karyawan BPR KS untuk terus 

meningkatkan kualitas layanan dan bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya terkait kualitas layanan dan produk, khususnya layanan 

perbankan sesuai dengan penelitian ini. 


