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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat 

kesimpulan berdasarkan pengamatan secara wawancara maupun data yang telah 

diberikan serta uraia-uraian pada bab sebelumnya antara lain Standart Operasional 

yang diterapkan Bank BPR UMKM Jawa Timur Surabaya sudah sesui dengan 

standart operasional pada umumnya yaitu berpakaian rapi, bersikap sopan, mampu 

menjelaskan produk yang dimiliki Bank BPR UMKM Jawa Timur namun ada 

sedikit perbedaan pada pakaian yang dikenakan setiap harinya karena Bank BPR 

UMKM Jawa Timur mempunyai aturan baju yang dimana senin selasa memakai 

pakaian business look, rabu kamis memakai pakaian batik, dan jumat memakai 

pakaian casual. 

 Bank BPR UMKM Jawa Timur Surabaya mampu meningkat jumlah 

nasabahnya pada bulan maret dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

nasabahnya melalui customer service yang tidak lepas dari usaha usahanya untuk 

memberikan yang terbaik kepada nasabahnya.  Selain pelayanan yang diberikan 

customer service pun melakukannya dengan teknik “menjemput bola” yaitu 

dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai bisnis UMKM 
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tentang produk Bank BPR UMKM Jawa Timur. Namun, dari beberapa usaha yang 

dilakukan customer service tidak  lepas dari kendala yang sering alami yaitu 

kurangnya fasilitas mbanking, kurang lengkapnya persyaratan yang diberikan oleh 

nasabah, dan adanya nasabah yang telat datang pada saat pencairan kredit. 

5.2 Saran 

Adapun saran ini diberikan kepada peneliti selanjutnya agar 

mendapatkan hasil yag maximal dan sebaiknya melakukan penelitian berulang 

kali agar hasil yag didapat pun lebih sempurna. Jika peneliti selanjutnya 

menggunakan topik dan judul yang sama sebaiknya menggunakan bank yang 

berbeda agar tidak terjadi kesamaan dan menimbulkan plagiarism.  

5.3 Implikasi 

Implikasi penelitian bagi Bank BPR UMKM Jawa Timur Surabaya 

kedepannya agar tetap menjaga pelayanan terbaik yang diberikan kepada 

nasabah, selalu membuat nasabah merasa aman dan nyaman saat dilayani oleh 

customer service Bank BPR UMKM Jawa Timur Surabaya, memberikan 

fasilitas yang terbaik kepada nasabahnya, selalu mengikuti trend terbaru 

khususnya di bidang perbankan, cepat tanggap dalam melayani masalah yang 

dikeluh kesahkan oleh nabah, dan memberikan solusi terbaik untuk kendala 

yang dihadapi oleh nasabah. 
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