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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari perhitungan statistik dan pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan untuk bisa menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini. Berikut ini merupakan kesimpulan dari penelitian ini : 

1. Layanan dasar berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Bank BCA di Surabaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa layanan dasar 

mempengaruhi kepuasan nasabah jika layanan dasar dapat meningkat 

kepuasan nasabah juga akan meningkat. Bank harus meningkatkan terus 

kinerja layanan yang diberikan untuk nasabah agar nasabah merasa puas 

dan tetap mempertahankan bank pilihannya. 

2. Layanan canggih berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank BCA di Surabaya. Dalam hal ini walaupun layanan canggih 

berpengaruh tidak signifikan masih ada kualitas layanan lainnya yang 

mampu mempengaruhi kepuasan nasabah. Sehingga berkaitan dengan hal 

tersebut bank harus mempu memberikan layanan yang terbaik terkait 

dengan fasilitas yang diberikan untuk mempermudah transaksi nasabah. 

3. Biaya berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank 

BCA di Surabaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa biaya mempengaruhi 

kepuasan nasabah apabila biaya yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

nasabah maka nasabah cenderung tetap mempertahankan bank pilihannya 
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sehingga bank harus memperhatikan biaya yang akan dibebankan kepada 

nasabahnya agar nasabah tidak beralih kepada bank lain. 

4. Kepuasan nasabah positif signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BCA 

di Surabaya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kepuasan nasabah dapat 

mempengaruhi loyalitas nasabah jika kepuasan nasabah meningkat 

loyalitas nasabah akan meningkat. Sehingga bank harus tetap 

mempetahankkan kinerjanya berkaitan dengan layanan yang diberikan 

kepada nasabah. 

5. Program loyalitas positif signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BCA 

di Surabaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa program loyalitas memiliki 

pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Apabila program loyalitas yang 

diberikan kepada  nasabah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah 

maka nasabah cederung tetap mempertahankan bank  yang telah menjadi 

pilihannya. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan 

yang dimiliki dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Proses pengumpulan data dengan mendatangi nasabah melalui gallery 

ATM membuat peneliti kesulitan untuk memilih responden yang termasuk 

didalam kriteria penelitian ini. Sehingga peneliti harus menanyakan 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah telah sesuai atau tidak.  
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2. Lokasi pengumpulan data dengan mendatangi food court di tiga mall 

untuk mencari nasabah Bank BCA juga mengalami kesulitan untuk 

memilih responden yang termasuk kriteria. Sehingga dalam hal ini peneliti 

meminta bantuan rekan untuk menyebarkan kuisioner. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan memperoleh hasil analisis 

yang telah dapat disimpulkan, maka berikut ini peneliti memberikan saran untuk 

pihak yang terkait didalam penelitian ini : 

1. Bagi BCA di Surabaya 

Dari hasil analisis yang telah diberikan oleh peneliti adalah 

diharapkan Bank BCA membuka gallery ATM yang terletak didaerah agar 

lebih mudah dijangkau oleh nasabah yang akan berlibur dan berwisata. 

Berkaitan dengan hasil dilapangan dan rata-rata reponden menulis jawaban 

disetiap indikator pernyataan dapat disimpulkan sebagai berikut 

2. Layanan dasar yang diberikan hendaknya karyawan bank BCA 

memberikan saran bagi nasabahnya. Dengan lebih memperhatikan kinerja 

SDM dan memberikan pelatihan untuk memperbaiki kualitas SDM 

3. Biaya perlu diperhatikan agar sesuai dengan harapan tidak terlalu mahal 

sehingga nasabah merasa nyaman. Terutama dengan memperhatikan harga 

dengan para pesaing dan tetap memberikan kualitas terbaiknya. 

4. Program loyalitas juga perlu ditingkatkan terutama pengenalan point 

reward agar nasabah lebih mengenal. Terutama dengan lebih 

1. 
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menginformasikan dengan memberikan promosi agar lebih kenal ke 

nasabah.  

5. Kepuasan nasabah melalui pelayanan yang cepat agar tetap diperhatikan 

sehingga nasabah akan cenderung mereekomendasikan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menambah karyawan atau memperbaiki kualitas SDM 

sehingga dapat menciptakan kualitas yang baik dari Bank BCA di 

Surabaya kepada nasabahnya.. 

6. Loyalitas melalui kualitas yang telah diberikan dengan baik sehingga 

nasabah akan merekomendasikan kepada orang lain. Bank harus 

memberikan pelayanan terbaik terutama bagi nasabah setia pada Bank 

BCA di Surabaya 

7. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari peneliti sebelumnya, maka 

peneliti selanjutnya menambahkan variabel yang mempengaruhi kepuasan 

dan loyalitas. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mencari variabel 

selain variabel bebas layanan dasar, layanan canggih, biaya, program 

loyalitas, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah. Seperti misalnya 

menggunakan variabel bebas ekuitas merek, layanan e-marketing. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah instrumen penelitian bisa 

dengan menambah jumlah indikator pada setiap item pertanyaan agar 

lebih mengetahui kekurangan dan kelebihan sehingga untuk menjadikan 

bank lebih maju dan berkembang dengan kesimpulan dan saran yang 

diberikan. 

4. 

5. 

2. 
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