
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, maka pada tahap terakhir dari 

penulisan tugas akhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan dari 

penulisan tugas akhir ini. 

Setelah dianalisis berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah diuraikan serta 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan jasa pada Bank BRI Unit Purwadadi Barat. 

Unsur-unsur kualitas pelayanan yang diberikan Bank BRI Unit Purwadadi Barat 

adalah sebagai berikut: 

• Tangible, kemampuan Bank BRI unit Purwadadi Barat dalam memberikan 

fasilitas fisik seperti interior ruangan, gedung dan tempat parkir dinilai kurang 

baik karena tata letak ruang kantor yang tidak beraturan, tidak tersedianya 

pendingin ruangan (AC) serta sarana parkir yang tidak dijaga oleh satpam 

sehingga kurang aman, dan tempat duduk yang ada di ruang tunggu dinilai 

kurang baik karena tempat duduk yang disediakan oleh Bank BRI Unit 

Purwadadi Barat masih sederhana kecuali dalam hal kerapian dan kesopanan 

penampilan customer service yang dinilai baik. 

• Reliability, tingkat kemudahan nasabah dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkan nasabah dari customer service dinilai baik dan tingkat kejelasan dan 

keakuratan informasi yang disampaikan customer service dinilai baik sehingga 

nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Unit 

Purwadadi Barat dalam dimensi reliability ini. 

• Responsive, customer service dalam memberi tanggapan yang baik dan cepat 

terhadap keluhan nasabah dinilai kurang baik karena kurangnya perhatian dan 

rasa tanggung jawab terhadap permasalahan nasabah, dan ketepatan waktu 

pelayanan customer service dalam melayani nasabah dinilai kurang baik karena 

customer service memberikan pelayanan dengan tidak tepat waktu atau tidak 

sesuai dengan jadwal. 

• Assurance, Bank BRI Unit Purwadadi Barat dalam memberikan jaminan apabila 

terjadi kesalahan  dalam bertransaksi dan kesalahan informasi yang diberikan 



 

customer service dinilai baik, sikap kesopanan dan keramahan customer service 

karyawan terhadap nasabah dinilai baik, dan kemampuan pengetahuan customer 

service dalam pemahaman mengenai produk-produk Bank BRI Unit Purwadadi 

Barat juga dinilai baik sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh Bank BRI Unit Purwadadi Barat dalam dimensi assurance ini. 

• Empathy, perhatian individual customer service dalam melayani nasabah dengan 

tidak memandang status sosial dinilai baik, dan tingkat pemahaman customer 

service dalam memahami kebutuhan dan keluhan nasabah juga dinilai baik 

sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI 

Unit Purwadadi Barat dalam dimensi empathy ini. 

2. Pelayanan merupakan hal terpenting bagi sebuah bank oleh karena itu Bank BRI Unit 

Purwadadi Barat melaksanakan berbagai strategi pelayanan yang berkualitas untuk 

memberikan kepuasan kepada nasabahnya. Berdasarkan hasil kuesioner tentang 

pendapat responden mengenai kualitas pelayanan secara keseluruhan data tabel dan 

nilai interpretasi, dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) dimensi kualitas jasa, yaitu 

tangible, reliability, responsive, assurance, empathy, nasabah menyatakan rata-rata 

dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Unit Purwadadi Barat adalah 

sebesar 3, 65, dan dapat dinyatakan bahwa kualitas pelayannya adalah baik. 

3. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Bank BRI Unit Purwadadi Barat dalam 

melaksanakan kegiatan pelayanannya yaitu adanya keterbatasan fasilitas (tidak 

tersedianya pendingin ruangan) karena keterbatasan ruangan, tidak teraturnya tata 

letak ruang kantor, tempat parkir yang tidak dijaga oleh satpam sehingga kurang 

aman, selain itu juga customer service yang memberikan tanggapan yang baik dan 

cepat dinilai kurang karena kurangnya perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap 

permasalahan nasabah dan kurangnya rasa tanggung jawab customer service terhadap 

waktu. 

5.2  Saran 

Saran yang akan penulis berikan berikut ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan pertimbangan serta bermanfaat bagi Bank BRI Unit Purwadadi Barat dalam memberikan 

pelayanannya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan bagi 

pelanggan atau nasabah. 

Adapun saran-saran yang penulis ajukan berdasarkan tanggapan responden atas 

pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Unit Purwadadi Barat adalah sebagai berikut: 



 

1. Meskipun secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Unit 

Purwadadi Barat itu dinilai baik, namun akan lebih baik apabila kualitas 

pelayanannya lebih ditingkatkan lagi, terutama ditingkatkan pada aspek tangible 

seperti interior ruang kantor, sarana parkir dan tempat duduk, aspek responsive 

seperti tanggapan yang baik dan cepat terhadap keluhan nasabah selain itu juga 

ketepatan waktu pelayanan customer service dalam melayani nasabah. Diharapkan 

dengan mengefektifitaskan semua aspek tersebut dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

2. Walaupun tanggapan nasabah Bank BRI Unit Purwadadi Barat baik dengan pelayanan 

yang diberikan perusahaan, namun hendaknya perusahaan selalu melakukan 

perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Sehingga Bank BRI Unit Purwadadi 

Barat dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggannya. 

3. Bank BRI Unit Purwadadi Barat harus peka terhadap keinginan pelanggan, 

diantaranya kecepatan dalam menanggapi keluhan nasabah, serta kemudahan untuk 

mendapatkan pelayanan, baik itu berupa informasi maupun tanggapan terhadap 

keluhan yang disampaikan pelanggan. Sehingga Bank BRI Unit Purwadadi Barat 

dapat terus memperkuat eksistensinya di dunia perbankan dan dapat bersaing dengan 

perusahaan lain yang bergerak dibidang perbankan untuk terus meningkatkan 

pelayanan bagi nasabahnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


