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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan dari data deskriptif, hasil analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung yang diukur dengan dimensi bukti langsung (tangibles), kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(empathy) memperlihatkan indeks rata-rata variabel sebesar 3.24 yang berarti 

kualitas pelayanan pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung menurut sebagian besar nasabah  diinterpretasikan berada pada 

kategori cukup baik berada di kriteria interval 2.61 – 3.40.  Nilai tertinggi 

berada pada kuesioner mengenai karyawan  BCA selalu bersedia membantu 

nasabah jika mengalami kesulitan sedangkan nilai terendah berada pada 

kuesioner mengenai penanganan sarana parkir yang disediakan belum 

sepenuhnya memadai. 

2. Kepuasan nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung memperlihatkan indeks rata-rata variabel sebesar 3.12 yang berarti 

kepuasan nasabah pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung dapat  diinterpretasikan berada pada kategori cukup puas berada di 

kriteria interval 2.61 – 3.40.   

3. Loyalitas nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung 

memperlihatkan indeks rata-rata sebesar 3.19 berada di kriteria interval 2.61 – 

3.40 yang berarti variabel loyalitas nasabah dapat diinterpretasikan memiliki 

nilai rata-rata yang cukup, atau dengan kata lain berada pada kategori cukup 

loyal. Sehingga dapat diartikan bahwa loyalitas nasabah Bank BCA Kantor 

Cabang Pembantu Sumbersari Bandung belum sepenuhnya loyal terhadap 

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung.  
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4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank BCA Kantor 

Cabang Pembantu Sumbersari Bandung yang terdiri dari sub variabel fasilitas 

fisik (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (emphaty) secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BCA 

Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung sebesar 83.30% sedangkan 

sisanya sebesar 16.70% pengaruh variabel lain diluar kualitas pelayanan dan 

variabel ini tidak termasuk ke dalam variabel penelitian seperti nilai 

pelayanan. Sedangkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung secara 

individu (parsial) sebagai berikut : 

a. Pengaruh fasilitas fisik (tangible) terhadap kepuasan nasabah adalah 

sebesar 19.32%. Hal ini menunjukan bahwa sub variabel kualitas 

pelayanan yang bersifat fasilitas fisik (tangible) berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung. 

b. Pengaruh keandalan (reliability) terhadap kepuasan nasabah adalah 

sebesar 13.55%. Hal ini menunjukan bahwa sub variabel kualitas 

pelayanan yang bersifat keandalan (reliability) berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung. 

c. Pengaruh daya tanggap (responsiveness) terhadap kepuasan nasabah 

adalah sebesar 19.79%. Hal ini menunjukan bahwa sub variabel kualitas 

pelayanan yang bersifat daya tanggap (responsiveness) berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu 

Sumbersari Bandung. 

d. Pengaruh jaminan (assurance) terhadap kepuasan nasabah adalah sebesar 

11.59%. Hal ini menunjukan bahwa sub variabel kualitas pelayanan yang 

bersifat jaminan (assurance) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di 

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 
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e. Pengaruh empati (empathy) terhadap kepuasan nasabah adalah sebesar 

18.94%. Hal ini menunjukan bahwa sub variabel kualitas pelayanan yang 

bersifat empati (empathy) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di 

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 

5. Kepuasan nasabah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Artinya kepuasan nasabah memberikan kontribusi terhadap 

loyalitas nasabah sebesar 85.38%. Dengan demikian semakin baik kepuasan 

nasabah maka akan meningkatkan loyalitas nasabah Bank BCA Kantor 

Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 

5.2 Saran 

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung senantiasa 

mampu melaksanakan pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan  dan 

keinginan para nasabah dengan cara mempertahankan kinerja pelayanan yang 

menurut nasabah kinerjanya sudah baik dan sebaiknya terus meningkatkan kinerja 

pelayanan menjadi lebih baik lagi untuk menghadapi persaingan yang semakin 

tinggi, dan penulis memberikan saran yang bersumber dari para nasabah yang 

antara lain : 

1. Perbaiki unsur-unsur yang mempunyai tingkat kesesuaian kecil atau tingkat 

kesenjangan yang besar, sebab akan mempengaruhi tingkat kepuasan 

nasabah, antara lain : 

a. Fasilitas fisik :  Lahan untuk sarana parkir yang sempit dan mengganggu 

lalu lintas sebaiknya diperluas. Peralatan yang cukup canggih harus 

diimbangi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk 

menjalankannya sehingga error tidak sering terjadi. Meningkatkan 

kelengkapan sarana dan prasarana. Meningkatkan keindahan interior dan 

eksterior gedung tempat melakukan pelayanan bagi para nasabah. 

Memperluas jaringan (cabang pembantu) agar mempermudah nasabah 

dalam melakukan penarikan dan penyetoran dana.  
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b. Petugas pelayanan merupakan orang yang selalu berhubungan langsung 

dengan nasabah, sebaiknya melayani nasabah harus melakukan perbaikan : 

Tepat waktu dalam melayani yang berkaitan dengan waktu tunggu dan 

waktu proses pelayanan yang telah distandarisasi. Akurasi dalam melayani 

yang bebas dari kesalahan-kesalahan. Senyum, sopan dan ramah dalam 

memberikan pelayanan. Memperluas jaringan atau mengefektifkan 

jaringan yang ada supaya mempermudah nasabah dalam melakukan 

penarikan dan penyetoran dana. Menyempurnakan sistem dan prosedur 

pelayanan yang didukung oleh sistem komputerisasi yang telah menjadi 

on-line system. Dibutuhkan sikap konsistensi bagi para frontliners (teller, 

CSO, Satpam) dalam melayani nasabah, sesuai dengan standar pelayanan 

yang telah ditetapkan. Peningkatan product knowledge bagi para customer 

service sehingga dapat melayani nasabah dengan melaksanakan cross 

selling product sehingga menghasilkan pelayanan yang unggul dan dapat 

meningkatkan profit. 

c. Memperpendek waktu pelayanan dengan menambah beberapa counter 

teller dalam tiap kantor sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya, 

waktu, tenaga dan pikiran dari setiap nasabah. 

2. Untuk melakukan pengembangan loyalitas nasabah, dewasa ini nasabah Bank 

BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung cenderung dominan 

berada pada posisi repeat customer yaitu tahapan dimana nasabah hanya 

melakukan pembelian ulang produk perbankan, maka upaya untuk 

meningkatkan loyalitas nasabah perlu difokuskan pada sisi value treatment 

yang secara teknis program tersebut dapat diimplementasikan ke dalam 

beberapa kegiatan yang erat kaitannya dengan customer relationship, 

diantaranya berupa pemberian perlakuan khusus kepada nasabah tertentu 

yang dapat menciptakan customer profitability yang tinggi dan lebih sering 

melaksanakan event jumpa nasabah dalam bentuk customer gathering secara 

periodik. 
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3. Penelitian ini belum mengungkapkan seluruh variabel yang dapat 

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas nasabah. Oleh karena itu disarankan 

bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama agar 

melakukan pengamatan tentang variabel-variabel tersebut. Misalnya nilai 

pelayanan dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan, kepercayaan 

nasabah dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

 

 


