
 

 
 

BAB V 

 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian hipotesa dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

A. Berdasarkan uji F (simultan) keseluruhan variabel bebas citra merek, 

kepercayaan merek, kepuasan nasabah, dan iklan secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas merek 

produk tabungan Bank Mandiri di Surabaya yang berarti apabila suatu 

bank memiliki citra dan kepercayaan merek yang tinggi, kepuasan nasabah 

yang bagus dan iklan yang menunjang pada produk tabungan Bank 

Mandiri dapat mempengaruhi secara kuat terhadap loyalitas merek produk 

tabungan Bank Mandiri di Surabaya. 

B. Berdasarkan uji t (parsial) dapat diketahui bahwa : 

1. Citra merek secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap loyalitas merek produk tabungan Bank Mandiri di Surabaya. 

2. Kepercayaan merek secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap loyalitas merek produk tabungan Bank Mandiri di 

Surabaya. 

3. Kepuasan  nasabah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas merek produk tabungan Bank Mandiri di Surabaya.  
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4. Iklan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas merek produk tabungan Bank Mandiri di Surabaya.  

5.2 Keterbatasan penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan. 

Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Banyak responden yang menolak dalam pengisian kuesioner dengan 

alasan terlalu sibuk sehingga tidak bisa meluangkan waktu sedikit untuk 

mengisi kuesioner tersebut. 

2. Banyak responden yang kurang memahami tentang adanya iklan yang 

diberikan oleh  Bank Mandiri.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disampaikan diatas, maka ada 

beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait, berikut 

adalah sarannya : 

A. Saran bagi Bank Mandiri Surabaya 

1. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 

variabel citra merek dengan nilai rata- rata terendah yang menyatakan 

bahwa  produk tabungan Bank Mandiri memiliki sejarah yang bagus. Jadi 

untuk Bank Mandiri yang ada di Surabaya dapat berusaha lebih baik untuk 

mendapatkan citra merek yang tinggi dengan meningkatan kinerja 

karyawan dan melakukan sosialisasi produk tabungan Bank Mandiri pada 

nasabah agar nasabah bisa mengetahui segala informasi yang dimiliki oleh 

Bank Mandiri di Surabaya. 
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2. Dalam hasil penelitian yang diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 

variabel kepuasan nasabah dengan nilai rata- rata terendah yang 

menyatakan bahwa nasabah tidak akan membuka produk tabungan bank 

mandiri lainnya. Jadi untuk Bank Mandiri sebaiknya memeperbaiki sistem 

pelayanan dengan memberikan sosialisasi dan memprospek nasabah untuk 

membuka produk yang dimiliki oleh Bank Mandiri seperti giro, deposito 

dan lain-lain agar nasabah mau untuk menyimpan dana di Bank Mandiri. 

3. Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat butir pernyataan pada 

variabel iklan dengan nilai rata- rata terendah yang menyatakan bahwa 

pembukaan produk tabungan Bank Mandiri karena iklan. Jadi untuk Bank 

Mandiri sebaiknya lebih sering untuk menampilkan iklan pada beberapa 

media sosial agar nasabah bisa mengetahui informasi terbaru tentang 

produk yang sudah dibuka oleh nasabah Bank Mandiri dan lebih banyak 

memberikan hadiah atau promo terhadap nasabah yang sudah loyal 

terhadap produk tabungan Bank Mandiri. 

B. Saran bagi peneliti Selanjutnya  

1. Sebaiknya jika ditambahkan jumlah responden dan jumlah butir 

pernyataan karena semakin banyak responden dan butir pernyataan akan 

mempengaruhi hasil hubungan antar variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

2. Untuk hasil pengisian kuesioner pada variabel iklan agar bisa 

mendapatkan hasil yang baik, peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

menunjukkan cuplikan iklan tabungan Bank Mandiri kepada responden. 
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3. Untuk hasil yang lebih baik lagi disarankan peneliti selanjutnya tidak 

hanya menggunakan data kuesioner saja, tetapi juga didukung dengan 

wawancara. 

4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel 

independen lain dalam penelitian ini seperti variabel persepsi kualitas, 

kualitas layanan dan lain- lain agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih baik lagi. 
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