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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Melalui hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun 

statistik dengan Maximum Likehood melalui program AMOS 18.0 maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah  

dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Citra bank berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berarti 

hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa citra bank berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah diterima. Hal ini dapat diindikasikan dengan 

melihat nilai ρ < 0.05 pada saat dilakukan uji signifikansi full model struktural 

akhir. 

2. Kepuasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap loyalitas. Berarti 

hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa kepuasan nasabah berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah tidak diterima. Hal ini dapat 

diindikasikan dengan melihat nilai ρ = 0.198 > 0.05 pada saat dilakukan uji 

signifikansi full model struktural akhir. 

3. Citra bank berpengaruh positif tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Berarti hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa citra bank berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah tidak diterima. Hal ini 

dapat diindikasikan dengan melihat nilai ρ = 0.383 > 0.05 pada saat dilakukan 

uji signifikansi full model struktural akhir. 
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4. Dalam pertanyaan terbuka poin pertama yang menyatakan “Apakah anda juga 

menjadi nasabah selain bank BTPN ?“ dari 150 responden, 43 responden 

menjawab ya. Hal ini dikarenakakan gaji para responcnden dimutasi, dari 

bank awal (BNI,BTN,BRI) ke BTPN.  

5. Dalam pertanyaan terbuka poin kedua yang menyatakan “Jika anda juga 

menjadi nasabah selain bank BTPN, apakah  bank BTPN menjadi pilihan 

utama anda?“ dari 150 respoonden, 43 responden menjawab tidak. Hal ini 

menyatakan bahwa para responden mempunyai bank lain untuk mengambil 

atau menyimpan dananya di bank. Dari 150 responden 137 responden 

menyatan bahwa menggunakan jasa bank BTPN dikarenakan memang sudah 

diatur dari pemerintah. 

1.2. Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Jumlah responden masih dirasakan kurang karena sekitar 20 kuesioner 

tidak memenuhi kriteria, pada awal peneliti menyebar 170 kuesioner 

namun yang memenuhi kriteria 150 kuesioner. Dikarenakan keterbatasan 

waktu, maka peneliti hanya mengolah 150 kuesioner. 

2. Terdapat kendala yang bersifat situasional yaitu pengisian kuesioner yang 

dapat mempengaruhi jawaban responden, seperti jawaban dari responden 

tidak jujur dan kurang telitinya responden dalam membaca pernyataan di 

dalam kuesioner. 
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1.3. Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 

dapat memberikan saran – saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak – 

pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-sarannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk Bank BTPN 

a. Dilihat dari hasil olah data pada variabel kepuasan nasabah yang paling 

rendah adalah item pernyataan mengenai saya senang akan pelayanan 

costumer service Bank BTPN, sehingga diharapkan agar Bank BTPN lebih 

meningkatkan lagi kualitas layanan dengan cara melatih karyawan untuk 

lebih bisa dalam melayani kebutuhan nasabah karena itu juga bagian dari 

kualitas layanan sebuah jasa perbankan. Dilihat dari hasil olah data pada 

variabel kepuasan pelanggan yang paling rendah yaitu item pelanggan merasa 

puas dengan produk dan jasa Bank BTPN, maka diharapkan agar Bank BTPN 

lebih meningkatkan lagi kinerja pelayanan jasa dan produk yang sesuai 

dengan apa yang diingikan nasabah dengan cara melakukan evaluasi tentang 

pelayanan jasa dan produk yang sesuai dengan nasabah. 

b. Dilihat dari hasil olah data statistik yang tidak signifikan antara pengaruh 

kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Ketidaksignifikanan pengaruh 

antara kepuasan terhadap loyalitas nasabah dikarenakan produk dan jasa 

Bank BTPN memenuhi harapan para nasabah mempunyai mean terkecil 

(pada kuesioner KN3), dari pertanyaan terbuka poin kedua 150 responden 

bank BTPN menyatakan bank BTPN menjadi pilihan utama para nasabah 
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dengan alasan nasabah mempunyai hutang sehingga akan terus terkait dengan 

bank, dari hasil wawancara para nasabah mereka akan loyal meski tidak puas 

dikarenakan bank BTPN adalah satu-satunya bank yang menyimpan uang 

para pensiunan atau kata lain puas atau tidak puas para nasabah akan tetap 

menyimpan dananya di bank BTPN, sehingga diharapkan agar Bank BTPN 

lebih meningkatkan lagi kualitas produk dan layanan dengan cara melatih 

karyawan untuk lebih bisa dalam melayani dan menyediakan apa yang 

menjadi kebutuhan nasabah. 

c. Dilihat dari hasil olah data statistik yang tidak signifikan antara pengaruh 

citra bank terhadap loyalitas nasabah. Ketidaksignifikanan pengaruh antara 

citra bank terhadap loyalitas nasabah dikarenakan Bank BTPN memiliki 

reputasi baik dan Bank BTPN dikenal masyarakat mempunyai mean terkecil 

(pada kuesioner CB7 dan CB8), dari hasil wawancara para nasabah mereka 

akan loyal meski citra bank BTPN baik atau buruk dikarenakan bank BTPN 

adalah satu-satunya bank yang menyimpan uang para pensiunan, sehingga 

diharapkan agar Bank BTPN lebih meningkatkan lagi kinerja keseluruhan 

dari bank. 

2. Untuk Penelitian Berikutnya 

a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan asumsi Goodness-of-Fit 

Indeks, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah teori yang 

mampu mendukung dan menyempurnakan model. 

b. Dalam kuesioner perlu adanya tambahan pernyataan terbuka, bisa berupa 

kritik dan saran. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mengerti apa yang 
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menjadi aspirasi atau keinginan responden tersebut terhadap objek yang 

sedang diteliti. 
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