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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Setelah peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, 

penyebaran kuesioner dan pengujian hipotesis dengan tujuan mengetahui 

bagaimana pengaruh ekuitas merek dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

nasabah bank bjb kantor cabang pembantu Sumbersari Bandung, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan  

Ekuitas Merek Bank BJB cukup baik dilihat dari hasil Nilai rata-rata dari 

variabel Ekuitas Merek sebesar 3,20 yang artinya cukup baik karena berada pada 

interval 2,60-3,39 hal ini dikarenakan Ekuitas Merek  Bank BJB belum terlalu 

kuat dengan kondisi persaingan bank saat ini , selain itu Bank BJB adalah bank 

daerah yang ekuitas mereknya masih dibawah bank-bank nasional atau awasta 

yang sudah besar lainnya. 

Nilai rata-rata dari variabel Kepuasan Pelanggan sebesar 3,37 yang artinya 

cukup baik karena berada pada interval 2,60-3,39 hal ini dikarenakan kepuasan 

responden selama menjadi nasabah Bank BJB dirasa cukup baik. 

Nilai rata-rata variabel loyalitas 3,25 yang artinya cukup baik karena berada 

pada interval 2,60-3,39 hal ini dikarenakan responden meras aman dan nyaman 

melakukan aktivitas perbankan di Bank BJB. 



94 
 

 
 

Dari analisis regresi diatas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Ekuitas 

Merek mempunyai pengaruh positif sebesar 0,382 terhadap variabel terikat 

Loyalitas. Hal ini terjadi karena bank bjb adalah bank milik pemerintah daerah, 

dapat di asumsikan bahwa ekuitas merek bank bjb masih dibawah bank nasional 

atau swasta lainnya.  

Sedangkan variabel bebas Kepuasan Pelanggan memberikan hasil positif 

sebesar 0,406 terhadap variabel terikat Loyalitas. Hasil ini cukup baik karena 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, kepuasan adalah yang harus 

sangat di perhatikan karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelanggan 

dalam hal ini adalah nasabah bank bjb . 

Sehingga dapat dijelaskan Ekuitas Merek dan Kepuasan Pelanggan 

berpengaruh terhadap Loyalitas nasabah Bank BJB secara parsial maupun 

simultan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang 

berkaitan dengan ekuitas merek dan kepuasan pelanggan sebagai masukan bagi 

pihak Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Sumbersari  Bandung. Adapun saran-

saran yang dapat diajukan penulis antara lain : 

1. Dilihat dari hasil penelitian, bahwa ekuitas merek  yang terjadi 

pada nasabah Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung adalah cukup baik. Sebaiknya Bank BJB terus 

meningkatkan ekuitas merek dengan cara melakukan promosi yang 
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agresif melalui berbagai cara seperti advertising di berbagai media, 

personal selling, publicity, membuat acara-acara yang dapat 

menarik perhatian seperti undian berhadiah dan memperkuat atau 

menambah asset perusahaan yang baik dan kualitas sehingga 

nasabah merasakan nilai tambah yang lebih menjadi nasabah Bank 

BJB. 

2. Dilihat dari kepuasan pelanggan, yang perlu diperhatikan yaitu 

kenyamanan nasabah saat melakukan aktifitas di bank bjb seperti 

menambahkan hiburan di kantor bank, menyediakan tempat untuk 

charger handphone, selalu melakukan sapa dan senyum,melayani 

dengan prima. 

3. Menjalin hubungan yang baik dan professional dengan nasabah 

dengan telemarketing, memberikan ucapan saat momen-momen 

tertentu kepada nasabah. 

 


