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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesa dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Kepuasan nasabah berpengaruh tidak signifikan positif terhadap komitmen 

nasabah produk tabungan bank BNI di Surabaya. Dengan demikian meskipun 

kepuasan nasabah tinggi hal itu akan berdampak kecil  atau bahkan tidak 

berdampak terhadap komitmen nasabah. 

2. Kepercayaan nasabah berpengaruh tidak signifikan positif terhadap komitmen 

nasabah produk tabungan bank BNI di Surabaya. Dengan demikian 

kepercayaan nasabah yang tumbuh akan berkontribusi secara nyata terhadap 

komitmen. 

3. Komitmen nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas nasabah 

produk tabungan Bank BNI di Surabaya. Dengan demikian  komitmen 

nasabah yang tumbuh akan berkontribusi secara nyata terhadap loyalitas 

nasabah. 

4. Kepuasan nasabah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas 

nasabah produk tabungan Bank BNI di Surabaya. Dengan demikian semakin 

tinggi kepuasan nasabah maka akan berkontribusi secara nyata terhadap 

loyalitas nasabah .  
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5. Kepercayaan nasabah berpengaruh tidak signifikan positif terhadap loyalitas 

nasabah produk tabungan Bank BNI di Surabaya. Dengan demikian meskipun 

kepercayaan nasabah tinggi hal itu akan berdampak kecil atau bahkan tidak 

akan berdampak terhadap loyalitas nasabah. 

6. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa komitmen tidak memediasi 

kepuasan dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah produk tabungan Bank 

BNI di Surabaya. Nasabah yang loyal menggunakan produk tabungan bank 

BNI bukan berarti nasabah tersebut komitmen dengan bank itu atau bahkan 

merasa puas dan percaya terhadap bank namun ada faktor lain yang 

mendasari hal itu misalnya ada ajakan dari keluarga untuk menggunakan 

produk BNI, ada juga yang hanya menginginkan hadiah dan discount-

discount yang diberikan oleh bank dan masih banyak alasan-alasan lainnya. 

 

5.2 Keterbatasan penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Keengganan responden dalam mengisi kuesioner. Alasan utama responden 

enggan mengisi kuesioner adalah masalah privasi dari responden itu sendiri. 

Selain itu enggan untuk ditelepon dari pihak kampus karena alasan kesibukan 

yang dijalani dan masih banyak yang lain. 

2. Petugas bank yang tidak mengijinkan untuk menyebar kuesioner di bank 

tersebut. Alasan yang diberikan adalah karena bank tersebut ramai selain itu 
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petugas juga meminta surat resmi dari kampus tentang keterangan bahwa 

peneliti memang benar- benar sedang melakukan tugas akhir penelitian. 

3. Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini sangat terbatas yaitu 

hanya sebanyak 120 responden nasabah Bank BNI di Surabaya, sehingga 

kemampuan untuk meneliti nasabah Bank BNI di Surabaya secara 

keseluruhan masih kurang dan kemampuan dalam mendapatkan gambaran 

pelanggan yang puas, percaya serta loyal dengan terus berkomitmen pada 

Bank BNI di Surabaya masih kurang. 

4. Dalam pemilihan responden keterbatasan penelitian ini hanya mengambil 

responden yang pada saat tersebut sedang mendatangi atm dan yang 

memenuhi kriteria sebagai responden sehingga gambaran keseluruhan dari 

nasabah Bank BNI di Surabaya masih kurang. 

5. Peneliti hanya meneliti mengenai pengaruh kepuasan, kepercayaan, loyalitas 

serta komitmen saja. Karena masih banyak faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kepuasan, kepercayaan, loyalitas serta komitmen nasabah 

terhadap sebuah bank. 

6. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner, tidak disertai dengan pengumpulan data lain, misalnya wawancara 

yang lebih mendalam agar hasil dari penelitian menjadi lebih akurat. 

Sehingga kurang mendapat informasi mengenai kepuasan, kepercayaan, 

loyalitas, komitmen dan keluhan nasabah secara langsung. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat diberikan saran – saran 

yang sekiranya bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini. 

Adapaun saran – saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi Bank BNI di Surabaya 

a) Dari hasil olah data pada varibel kepuasan nasabah, hasil yang paling 

rendah yaitu pada item pertanyaan mengenai penilaian tentang 

kebonafitan Bank BNI dibandingkan dengan bank lainnya. Pihak Bank 

BNI diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan, kemudahan dalam 

mencari atm serta keramahan karyawan yang dapat membantu Bank BNI 

dalam memperoleh loyalitas nasabah. 

b) Dilihat dari hasil olah data pada kepercayaan nasabah , hasil yang paling 

rendah adalah item pertanyaan mengenai kepercayaan nasabah atas 

kinerja Bank BNI. Hal ini diharapkan pihak Bank BNI lebih 

mempercepat kinerja karyawannya sehingga nasabah tidak ragu lagi atas 

kinerja dari Bank BNI. 

c) Berdasarkan hasil olah data variabel loyalitas nasabah, hasil yang paling 

rendah adalah item pertanyaan mengenai kesetiaan nasabah pada Bank 

BNI. Hal ini diharapkan pihak Bank BNI agar dapat lebih tanggap 

mengenai apa yang sedang diingankan dan dibuthkan oleh nasabah. 

d) Dari hasil olah data variabel komimen nasabah, hasil yang paling rendah 

adalah item pertanyaan mengenai kepedulian nasabah dengan Bank BNI. 
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Hal ini diharapkan agar bank BNI dapatlebih mementingkan nasabah dari 

pada pihak intern lainnya, sehingga nasabah bisal lebih berkomitmen. 

e) Dari hasil kesimpulan diatas terdapat dua analisis yang memiliki 

kesimpulan bahwa adanya pengaruh signifikan antar variabel, yaitu 

komitmen berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas dan adanya 

pengaruh kepuasan dan kepercayaan yang signifikan positif terhadap 

loyalitas melalui mediasi komitmen nasabah. Dari hasil tersebut maka 

alangkah baiknya jika bank memanjakan nasabah dengan layanan dan 

inovasi terbaru agar nasabah dapat berkomitmen sehingga mempengaruhi 

keloyalitasan nasabah tersebut. Dan tidak lupa untuk bank agar dapat 

menjaga komitmen yang telah ditanamkan kepada nasabah. 

f) Sebaliknya untuk hasil kesimpulan yang tidak memiliki pengaruh 

signifikan antar variabel, yaitu kepuasan terhadap komitmen, 

kepercayaan terhadap komitmen, kepuasan terhadap loyalitas dan 

kepercayaan terhadap loyalitas maka dapat disimpulkan bahwa 

seberapapun besarnya kepuasan dan kepercayaan terhadap komitmen dan 

loyalitas tidak akan terjalin dengan baik jika dalam diri nasabah itu 

sendiri tidak memiliki komitmen yang kuat untuk terus menjalin 

hubungan dengan bank.  Maka alangkah baiknya jika bank harus 

memprioritaskan untuk menumbuhkan komitmen nasabah tersebut, hal 

itu dapat juga ditembuh dengan memberikan kenyamanan baik tempat, 

fasilitas dan juga janji yang nyata sehingga tidak terkesan bahwa bank 

hanya mencari nasabah atau dengan adanya hadiah untuk nasabah. 
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2. Saran bagi penelitian yang akan datang 

Peneliti selanjutnya diharapkan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, dan 

dapat mengambil jumlah responden lebih banyak serta menambahkan 

variabel kualitas layanan dan masih banyak lagi variabel pendukung untuk 

mengetahui pengaruh kepuasan dan kepercayaan sehingga diharapkan 

penelitian selanjutnya akan lebih baik. Serta menggunakan teknik analisis 

SEM karena pada penelitian kali ini peneliti hanya menggunakan analisis 

jalur (Path Analysis) SPSS saja. Hal tersebut bertujuan agar penelitian yang 

selanjutnya jauh lebih sempurna. 
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