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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Tanggapan nasabah terhadap kualitas jasa layanan M-Banking Bank Mandiri 

dapat dikatakan baik bahwa sebagian besar responden menjawab setuju. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah 3,62 yang 

berada pada interval 3,40 - 4,19. 

2. Tanggapan nasabah terhadap loyalitas layanan M-Banking Bank Mandiri 

dapat dikatakan tinggi, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan 

pernyataan adalah 3.73 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. 

3. Kualitas jasa M-Banking berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank 

Mandiri sebesar sebesar 53.8%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dan 

memiliki hubungan yang kuat. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai thitung 

lebih besar dari ttabel dengan demikian hipotesis di terima. 

 

5.2  Saran 

Dari kesimpulan tersebut ada beberapa sumbang saran yang penulis 

ajukan yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian yaitu : 

1. Sebaiknya pihak Bank Mandiri Cabang Pasteur harus lebih 

mensosialisasikan fasilitas M-banking mengenai pemberitahuan cek, 

kesigapan operator, bantuan dalam transaksi, hemat waktu, perhatian 

dalam menanggapi keluhan, layanan melalui Call Mandiri, keamanan 

nomor pin, bukti catatan, pemblokiran, dan kelengkapan peralatan agar 

nasabah dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan tidak mengurangi 

kerugian nasabah dan hemat waktu. Bentuk sosialisasi dapat berupa leflet 

atau selebaran. Karena untuk wilayah tertentu masyarakat belum paham 

betul mengenai fasilitas M- banking.  
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2. Sebaiknya Bank Mandiri Cabang Pasteur melakukan pemberitahuan 

melalui sms kepada nasabah agar nasabah mengetahui pentingnya layanan 

M-banking, serta nasabah yang memiliki dua rekening atau lebih 

diharapkan melakukan menggunakan layanan M-bank lain agar dapat 

diketahui sejauh mana kekurangan dan keunggulan dalam pelaksanaan 

layanan M-Banking Mandiri dibanding bank lain. 

3. Sebaiknya Bank Mandiri memberi bantuan kepada nasabah yang akan 

menggunakan layanan M-banking mengenai pemberitahuan cek, bantuan 

dalam transaksi, keamanan nomor pin, pemblokiran, kelengkapan 

peralatan. 

4. Peneliti lain yang melakukan penelitian di Mandiri diharapkan mencari 

variabel lain selain Kualitas Jasa M-Banking, agar perusahaan mengetahui 

sejauhmana loyalitas nasabah kepada Bank Mandiri. 


