
 
 
 
 

BAB V 
 

 

PENUTUP 
 

 

5.1  Kesimpulan 
 

Terdapat beberapa kesimpulan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

 
1. Variabel  lokasi,  promosi,  word  of  mouth,  dan  kualitas  layanan  

 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan nasabah untuk menabung pada bank Jatim di kota 

Surabaya. Dapat dikatakan bahwa lokasi yang strategis, promosi 

yang baik, word of mouth yang positif, dan kualitas layanan 

yang baik akan membuat keputusan nasabah untuk menabung 

pada bank Jatim di kota Surabaya meningkat. 

 
2. Lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah  

 

untuk menabung pada bank Jatim di kota Surabaya. Dapat 

dikatakan bahwa lokasi bank jatim yang strategis tidak 

selamanya membuat keputusan nasabah untuk menabung pada 

bank Jatim di kota Surabaya meningkat. 

 
3. Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk  

 

menabung pada bank Jatim di kota Surabaya. Dapat dikatakan 

bahwa semakin meningkatnya promosi yang dilakukan oleh 

bank Jatim akan membuat keputusan nasabah untuk menabung 

pada bank Jatim di kota Surabaya semakin meningkat. 
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4. Word  of  mouthtidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  keputusan  

 

nasabah untuk menabung pada bank Jatim di kota Surabaya. 

Dapat dikatakan bahwa word of mouth yang positif mengenai 

bank jatim tidak selamanya membuat keputusan nasabah untuk 

menabung pada bank Jatim di kota Surabaya meningkat. 

 
5. Kualitas  layanan  berpengaruh  signifikan  terhadap  keputusan  

 

nasabah untuk menabung pada bank Jatim di kota Surabaya. 

Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas layanan yang 

diberikan oleh bank Jatim akan membuat keputusan nasabah 

untuk menabung pada bank Jatim di kota Surabaya semakin 

meningkat. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 
Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu: 

 

a. Terdapat responden yang tidak membaca intruksi di kuesioner 

sehingga terdapat kesalahan mengenai cara menjawab kuesioner 

tersebut. Tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan mendampingi 

responden pada saat mengisi kuesioner tersebut.  

 
b. Penyebaran kuesioner banyak dilakukan di lokasi ATM bank Jatim. 

Hal tersebut dilakukan karena kesulitan memperoleh responden di 

daerah lain seperti tempat perbelanjaan dan cafe. Pengumpulan data 

yang demikian menyebabkan banyak responden yang menggunakan 

tabungan bank Jatim karena diwajibkan oleh instansi.  
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5.3 Saran 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dan 

adanya keterbatasan yang dialamai pada penelitian ini, maka dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

 
1. Bagi Bank Jatim  

 

a. Saran untuk bank Jatim di kota Surabaya, penelitian ini diharapkan 

bisa menjadi pertimbangan bagi Bank Jatim di kota Surabaya untuk 

meningkatkan promosi melalui televisi dan alat elektronik lain 

sehingga para nasabah bisa mengenal bank Jatim lebih dalam 

bukan hanya menggunakan tabungan bank Jatim sebagai syarat 

untuk pembayaran kuliah dan penerimaan gaji saja. Hal tersebut 

dikarenakan jawaban yang diberikan oleh para responden banyak 

yang kurang setuju dengan pernyataan bahwa bank Jatim 

mempromosikan melalui media televisi dan pada pertanyaan 

terbuka, para reponden banyak yang memberi jawaban bahwa 

mereka menggunakan tabungan bank jatim untuk pembayaran 

kuliah dan penerimaan gaji.  

 
b. Saran untuk bank Jatim di kota Surabaya, penelitian ini diharapkan 

bisa menjadi pertimbangan bagi Bank Jatim di kota Surabaya untuk 

mempertahankan kantor cabang yang sudah ada dan menambah 

beberapa kantor cabang lagi. Diharapkan karyawan bank Jatim 

mempertahankan kualitas layanan dengan tetap tidak membeda-

bedakan nasabahnya dan selalu dapat menjelaskan  
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secara  rinci  mengenai  produk-produk  yang di  miliki  oleh  bank 

 
Jatim. 

 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

 

a. Saran untuk peneliti selanjutnya supaya menambah variabel bebas 

seperti harga dan suku bunga, menambah jumlah responden pada 

penelitannya sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang luas 

mengenai bank Jatim.  

 
b. Pada saat pengisian kuesioner, peneliti selanjutnya sebaiknya 

mendampingi responden pada saat mengisi agar tidak terjadi 

kesalahan cara menjawab kuesioner tersebut.  

 
c. Pada pengumpulan data, peneliti selanjutnya sebaiknya menambah 

lokasi penyebaran kuesioner agar tidak banyak mendapat 

responden yang memiliki rekening tabungan atas dasar diwajibkan 

dari pihak instansi.  
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