
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan brand image ditunjukkan dalam wujud, recognition, reputation 

affinity, dan domain meskipun masih ada yang kurang, akan tetapi brand 

image Bank Muamalat dapat diterima oleh para nasabahnya, secara rata-rata 

brand image termasuk dalam kategori baik dengan skor 3,47. Penilaian 

nasabah tentang pelaksanaan service quality yang telah dilakukan Bank 

Muamalat termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata 3,50 meskipun 

masih ada yang kurang, akan tetapi service quality dapat diterima oleh para 

nasabahnya. 

2. Brand image berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dan besarnya pengaruh 

brand image terhadap loyalitas nasabah adalah sebesar 35,5%. 

3. Service quality berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dan besarnya pengaruh 

service quality terhadap loyalitas nasabah adalah sebesar 36,2%. 

4. Brand image dan service quality berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dan 

besarnya pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap loyalitas 

nasabah adalah sebesar 50,8%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian pembahasan, maka disarankan untuk melakukan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Brand image yang masih kurang baik terutama menyangkut pengetahuan 

nasabah pada jasa Bank Muamalat dapat ditingkatkan melalui iklan baik 

melalui media cetak maupun elektronik. 

2. Service quality yang dianggap kurang baik seperti kebersihan diluar ruangan 

dapat diperbaiki dengan menambah jumlah karyawan cleaning service dan 

fasilitas pendukung kebersihan seperti tempat sampah dan lain-lain. 



 

 

3. Loyalitas nasabah yang masih dianggap rendah adalah intensitas nasabah 

dalam melakukan transaksi secara rutin dapat ditingkatkan dengan cara 

menambah fasilitas layanan ATM, pengurangan biaya administrasi dan 

penetapan bagi hasil yang kompetitif 

4. Dikarenakan penelitian ini hanya meneliti tentang brand image dan service 

quality, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

loyalitas nasabah maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti 

mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah  yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti kepercayaan, kepuasan, 

komitmen dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


