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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah bank bjb sehingga 

kualitas layanan yang baik akan berdampak pada 

kepuasan nasabah bank bjb yang tinggi dan sebaliknya 

kualitas layanan yang buruk akan berdampak pada 

kepuasan nasabah bank bjb yang rendah 

2. Kepuasan nasabah  berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas nasabah bank bjb sehingga Kepuasan 

nasabah yang tinggi akan berdampak pada Loyalitas 

nasabah yang tinggi dan sebaliknya Kepuasan nasabah 

yang rendah akan berdampak pada Loyalitas nasabah 

yang rendah 

3. Adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan 

terhadap Kepuasan nasabah dan kepuasan nasabah 

terhadap loyalitas nasabah maka menunjukkan bahwa 

kepuasan nasabah mampu memediasi hubungan antara 

kualitas layanan dengan loyalitas nasabah 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan, penulis akan mengajukan saran-saran dengan 

harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Ada pun saran-saran yang akan penulis 

kemukakan adalah. 

1. Bank bjb sebaiknya lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan, hal ini perlu dilakukan karena peningkatan 

kualitas pelayanan berdampak pada kepuasan nasabah 

sehingga nasabah akan kembali mengunjungi dan 

menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan bank 

bjb, pelayanan yang diberikan salah satunya dapat 

berupa fasilitas yang diberikan, kemudahan 

menggunakan produk terutama pada jaminan yang juga 

harus lebih ditingkatkan dengan cara salah satunya 

adalah dengan meningkatkan keamanan nasabah. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, dari sisi 

kualitas layanan assurance merupakan komponen 

kualitas layanan yang paling rendah menurut 

tanggapan responden. Hal ini menunjukan bahwa 

bank harus berusaha keras untuk meningkatkan 

keamanan dan kenyamanan bagi nasabah untuk 

bertransaksi di bank, selain itu kebersihan dan 
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kerapian penampilan petugas bank perlu mendapat 

perhatian.   

3. Dalam hal peningkatan kepuasan nasabah bank 

mendapatkan penilaian yang tinggi dari komponen 

expected quality yang artinya bank telah berhasil 

memberikan apa yang diharapkan oleh nasabahnya. 

Namun di tengah persaingan yang makin ketat 

dalam industri perbankan, sekedar memenuhi 

harapan pelanggan saja tidak cukup, bank harus 

berusaha memberikan pelayanan yang melampaui 

harapan nasabahnya. Untuk mencapainya bisa 

dilakukan dengan meningkatkan kepuasan nasabah 

melalui penyediaan teknologi informasi yang 

memadai dan fasilitas teknologi terkini. 


