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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel terikat 

dan variabel bebas.Variabel terikat dlam penelitian ini ada Kepuasan Pelanggan 

sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kualitas layanan, Kualitas 

Peoduk dan Citra Merek. Hasil dari analisis data dala penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Kualitas Layanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

2. Kualitas Produk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

3. Citra Merek memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan. 

Pertama penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban dari 

responden tidak sesuai dengan realita, kedua kepuasan pelanggan dipengaruhi tiga 

variabel yaitu kualitas layanan, kualitas produk dan citra merek, ketiga 

keterbatasan waktu yang digunakan untuk penyebaran kuesioner mengingat tidak 

bisa mencari responden dalam jangka waktu yang pendek.  . 
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5.3. Saran 

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti 

memberikan saran-saran pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang 

telah dilakukan.Saran-saran yang diberikan peneliti diharap dapat bermanfaat bagi 

pihak terkait. Saran-saran sebagai berikut: 

1. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Rungkut Surabaya 

Hasil olahan data pada variabel kualitas layanan menunjukkan bahwa 

kualitas layanan Bank Muamalat dinilai baik oleh responden tetapi dilihat 

dari item penyataan kualitas layanan mengenai pelayanan Bank 

Muamalat.Harapan peneliti pada Bank Muamalat diharapkan layanan-layanan 

yang diberikan Bank semakin berkualitas agar dapat mencapai tingkat 

kepuasan pelanggan dan juga memanfaatan waktu dalam menangani nasabah 

agar cepat dan efisien. 

Hasil olahan data pada variabel kualitas produk menujukkan bahwa 

responden memiliki minat terhadap produk yang ada di Bank Muamalat tetapi 

dilihat dari item pernyataan yang rendah mengenai informasi dalam Bank 

Muamalat pada website atau brosur hal tersebut berdasarkan oleh hasil 

kuesioner yang telah disebarkan, responden atau nasabah bank kurang 

mengerti mengenai informasi yang ada. Harapan peneliti yaitu diharapkan 

informasi yang tersedia pada website atau brosur diberikan keterangan yang 

jelas agar nasabah mudah mengerti informasi yang ada dalam website atau 

brosur tersebut. 
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Hasil olahan data pada variabel citra merek menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan reputasi bank yang baik.Harapan peneliti pada Bank 

Muamalat yaitu dengan meningkatkan produk-produk yang ada agar 

memberikan reputasi yang baik di masyarakat. 

Hasil olahan data pada variabel kepuasan pelanggan menunjukkan 

bahwa responden setuju dengan syarat dan ketentuan yang ada di bank. 

Harapan peneliti pada bank yaitu diharapkan bank dapat meningkatkan 

layanan-layanan dan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan 

keinganan nasabah agar dapat menciptakan tingkat kepuasan pelanggan 

sehingga pelanggan akan merasa puas terhadap Bank Muamalat. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya agar penelitian yang dilakukan 

berjalan dengan baik yaitu dengan mempelajari ha-hal apa yang dapat 

mempengaruhi kinerja bank umum maupun bank syariah, lalu menggunakan 

indokator-indikator yang sesuai dengan penelitian. Pemilihan batasan 

penelitian juga harus dicermati seperti lebih baik pada faktor usia, pekerjaan, 

pendidikan. Harapan pada penelitian selanjutnya pertama, saat penyebaran 

kuesioner lebih baik melakukan penyebaran secara langsung atau on the spot 

agar hasil data penelitian tersebut akurat.Kedua, pemilihat item-item 

penyataan yang digunakan dalam kuesioner agar lebih banyak sehingga dapat 

menambah referensi dalam penelitian.Ketiga, diharapkan peneliti selanjutnya 

menggunakan instrumen penelitian yang lebih baik. 
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