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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan pada kualitas jasa 

(CARTER) terhadap loyalitas, diketahui bahwa dimensi compliance, 

reliability, tangible, dan empathy memiliki pengaruh positif terhadap 

loyalitas karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sedangkan dimensi 

assurance dan responsiveness diketahui tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah Cab. Buah Batu karena nilai 

signifikansi lebih dari 0,05. Secara simultan diketahui bahwa nilai F hitung 

sebesar 19,382 dengan sig lebih kecil dari α (0,05) yaitu 0,000, maka H01 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa (CARTER) secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap loyalitas. Selanjutnya, pada 

koefisien determinasi diketahui nilai r-square adalah sebesar 0,412 dan nilai 

adjusted r-square sebesar 0,391 maka dapat disimpulkan secara simultan 

kualitas jasa (CARTER) dapat menjelaskan variabel loyalitas sebesar 

41,2%, sedangkan sisanya sebesar 58,8% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti pada penelitian ini. 

2. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan pada kualitas jasa 

(CARTER) terhadap kepuasan, diketahui bahwa dimensi compliance, 

assurance, tangible, dan empathy memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sedangkan dimensi 

reliability dan responsiveness diketahui tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah BNI Syariah Cab. Buah Batu karena nilai 

signifikansi lebih dari 0,05. Secara simultan diketahui nilai F hitung sebesar 

35,507 dengan sig lebih kecil dari α (0,05) yaitu 0,000, maka H02 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa (CARTER) secara 
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bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan. Selanjutnya, pada 

koefisien determinasi diketahui nilai r-square adalah sebesar 0,562 dan nilai 

adjusted r-square sebesar 0,546 maka dapat disimpulkan secara simultan 

kualitas jasa (CARTER) dapat menjelaskan variabel kepuasan sebesar 

56,2%, sedangkan sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti pada penelitian ini. 

3. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan pada kepuasan terhadap 

loyalitas diketahui bahwa nilai t hitung kepuasan terhadap loyalitas adalah 

7,497 dan nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig lebih kecil dari α (0,05), 

maka Ho3 ditolak, artinya kepuasan mempunyai pengaruh positif terhadap 

loyalitas. Selanjutnya, pada koefisien determinasi diketahui bahwa nilai r-

square adalah sebesar 0,247 dan nilai adjusted r-square sebesar 0,243 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan dapat menjelaskan variabel 

loyalitas sebesar 24,3%, sedangkan sisanya sebesar 75,7% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada efek mediasi 

terhadap hubungan antara kualitas jasa (CARTER) dan loyalitas diketahui 

bahwa uji simultan efek mediasi diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

25,520 dengan sig lebih kecil dari α (0,05) yaitu 0,000, maka H04 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa (CARTER) diwakili oleh 

dimensi compliance, tangible, dan empathy yang dimediasi oleh kepuasan 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap loyalitas. nilai r-

square adalah sebesar 0,378 dan nilai adjusted r-square sebesar 0,363 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas jasa (CARTER) diwakili 

oleh dimensi compliance, tangible, dan empathy yang dimediasi oleh 

kepuasan dapat menjelaskan variabel loyalitas sebesar 37,8%, sedangkan 

sisanya sebesar 62,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini.  

5. Untuk dapat melihat jenis efek mediasi pada hubungan kualitas jasa 

(CARTER) yang diwakili oleh dimensi compliance, tangible, dan 

empathy maka dilakukan uji mediasi secara parsial. Berdasarkan hasil 
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pengujian mediasi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke empat yaitu 

kepuasan memediasi hubungan antara kualitas jasa (CARTER) dan 

loyalitas nasabah BNI Syariah diterima dan diketahui bahwa terjadi full 

mediated pada hubungan dimensi compliance dan tangible terhadap 

loyalitas dan terjadi partialy mediated pada hubungan dimensi empathy 

terhadap loyalitas. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. BNI Syariah Cab. Buah Batu hendaknya lebih dapat mempertahankan 

dan meningkatkan faktor-faktor kualitas pelayanan terutama pada 

dimensi yang memiliki pengaruh yang signifikan baik itu pada 

kepuasan ataupun pada loyalitas. Berdasarkan hasil uji mediasi 

diketahui bahwa terdapat dimensi-dimensi yang tidak dapat 

mempengaruhi loyalitas secara langsung pada loyalitas. Untuk itu, 

upaya peningkatan loyalitas melalui peningkatan kualitas jasa 

(CARTER) khususnya pada dimensi compliance, tangible, dan 

empathy perlu dibarengi juga dengan upaya peningkatan kepuasan 

nasabah BNI Syariah karena kepuasan terbukti menjadi mediator pada 

hubungan antara kualitas jasa (CARTER) dan loyalitas. Pada kualitas 

dimensi compliance (pemenuhan terhadap prinsip islam) hendaknya 

BNI Syariah Cab. Buah Batu dapat tetap memegang komitmen penuh 

terhadap pemenuhan terhadap prisnsip islam, dengan cara memperbaiki 

dan meningkatkan keimanan para karyawan dengan upaya-upaya 

konkrit secara berkala seperti siraman rohani atau pun pengajian, hal 

tersebut dimaksudkan untuk menambah pengetahuan karyawan 

terhadap agama islam serta menerapkannya pada oprasional sehari-hari 

misalnya dalam segi penanganan komplain nasabah, inovasi, rekrutmen 

karyawan, pembuatan jenis program-program loyalitas nasabah, 
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program Corporate Social Responsibility (CSR) hingga pengambilan 

keputusan manajerial karena dimensi compliance ini sangat penting dan 

merupakan inti dari bank yang berbasis syariah. 

b. Dalam segi tangible, BNI Syariah Cab. Buah Batu sebaiknya 

memperluas fasilitas parkir kendaraan roda dua dan empat untuk 

menambah kenyamanan dan kepuasan nasabah dalam melakukan 

transaksi di BNI Syariah Cab. Buah Batu. 

c. Dalam segi empathy, hendaknya BNI Syariah secara berkala 

melakukan evaluasi terhadap karyawan terutama pada frontliner yang 

notabene merupakan orang-orang yang secara langsung berinteraksi 

dengan nasabah. Evaluasi dimaksudkan sebagai bahan masukan 

terhadap karyawan serta motivasi agar mereka senantiasa melayani 

nasabah dengan ikhlas, akan lebih baik jika upaya penyelenggaraan 

pelatihan dilaksanakan secara berkala. 

d. Walaupun dalam penelitian ini kepuasan tidak memiliki pengaruh 

terhadap loyalitas, tetapi upaya BNI Syariah memperbaiki kualitas 

pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan untuk 

mempertahankan nasabah sebaiknya terus dilakukan dengan upaya 

melakukan evaluasi secara berkala, mencari informasi lebih dalam 

mengenai apa yang menjadi harapan nasabah, dan memperbaiki 

kesenjangan dari harapan nasabah tersebut dengan kenyataan yang 

diterima nasabah agar kualitas pelayanan dan kinerja perusahaan secara 

menyeluruh dapat terimplemetasikan secara maksimal. 

e. Diketahui bahwa pada pengaruh kualitas jasa (CARTER) terhadap 

loyalitas pengaruh assurance bernilai negatif. Hal tersebut menandakan 

semakin besar atau baik assurance yang diberikan oleh BNI Syariah 

Cab. Buah Batu belum mampu meningkatkan bahkan akan menurunkan 

loyalitas nasabah BNI Syariah. Maka dari itu hendaknya BNI Syariah 

dalam upayanya meningkatkan loyalitas tidak terlalu berfokus pada 

dimensi assurance ini nasabah justru akan menurunkan tingkat 
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loyalitasnya jika BNI Syariah terus meningkatkan dimensi jaminan 

karena hal tersebut akan dinilai oleh nasabah berlebihan. 

2. Bagi Masyarakat Umum 

Masyarakat umum terutama nasabah atau calon nasabah BNI Syariah Cab. 

Buah Batu diharapkan untuk dapat menjadi konsumen/nasabah yang pintar 

dengan dapat mencari dan memilih informasi yang relevan sebelum 

menentukan investasi mana yang akan dipilih untuk menghindari penipuan 

dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan mencoreng citra 

atau nama baik BNI Syariah. 

3. Bagi Masyarakat Akademik 

Masyarakat akademik terutama Mahasiswa/i Widyatama diharapkan untuk 

dapat menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini dan mengkaji 

variabel lain di luar model penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor 

yang paling dominan dan penting dalam dunia perbankan syariah. 

 


