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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

6.1 Kesimpulan 

1. Pengaruh  financial  bond  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap 

relationship marketing pada PT BPR Faiza Pradani Andi. Ikatan keuangan  

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat mereka 

membeli produk atau jasa dari perusahaan. Ikatan financial yang diterima oleh 

konsumen dapat meningkatkan hubungan dengan penyedia layanan dalam 

membangun hubungan dengan penyedia pelayanan. Dimensi yang digunakan 

untuk mengukur pendekatan finansial perusahaan (Farida, 2008:45), yaitu: 

1. Pemberian hadiah langsung 

 Hadiah secara langsung diberikan kepada pelanggan sebagai wujud 

harapan perusahaan untuk menjalin hubungan baik kepada pelanggan. 

Tindakan ini dilakukan untuk menyenangkan hati pelanggan. Hadiah yang 

diberikan dapat berupa bingkisan atau gift. 

2. Pemberian poin kumulatif 

 Poin kumulatif diberikan sebagai salah satu usaha perusahaan untuk 

menarik minat pelanggan dengan adanya hadiah tiap perolehan kumulatif 

tertentu, di sisi lain juga agar pelanggan selalu menggunakan jasa perusahaan 

di periode berikutnya. 
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3. Pemberian hadiah secara undian  

 Undian diadakan tiap periode tertentu agar menarik minat pelanggan. 

Pada dasarnya pelanggan menyukai hadiah yang diberikan secara gratis.  

2. Pengaruh  structur  bond  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap 

relationship marketing pada PT BPR Faiza Pradani Andi. Membangun hubungan 

jangka panjang yangmenguntungkan dengan pelanggan  melalui  penyediaan  

ikatan   struktural  sehingga mempermudah pelanggan untuk bertransaksi dengan 

perusahaan.Ikatan structural memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi 

pelanggan. Dimensi yang digunakan untuk mengukur pendekatan struktural 

perusahaan (Farida, 2008:45), yaitu:  

1. Pelayanan secara kelembagaan 

 Pelayanan secara kelembagaan dilakukan perusahaan terhadap 

pelanggan berupa pelayanan terhadap nasabah nonperorangan,misalnya 

lembaga dan organisasi. 

2. Sistem organisasi yang memadai 

 Adanya organisasi penjamin simpanan masyarakat merupakan salah 

satu upaya perusahaan dalam meyakinkan pelanggan. Dengan adanya 

lembaga penjamin simpanan,pelanggan akan lebih yakin dan percaya untuk 

menyimpan harta di perusahaan tersebut.  

3. Penggunaan teknologi informasi 
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 Teknologi informasi yang memadai merupakan salah satu upaya 

perusahaan untuk mempermudah transaksi. Upaya ini berwujud adanya 

fasilitas internet. 

3. Pengaruh   social   bond   memiliki   pengaruh   positif   dan   signifikan terhadap 

relationship marketing pada PT BPR Faiza Pradani Andi. Pemberian manfaat 

sosial lebih menyentuh kebutuhan dan keinginan pelanggan  secara  lebih  

personal.  Ikatan  sosial  digambarkan  sejauh mana hubungan tertentu yang 

menghubungkan dan mempertahankan rasa emosional pembeli dan penjual. 

Ikatan ini terdiri dari banyak aspek seperti keakraban, persahabatan, dukungan 

sosial dan interaksi antar personal. Dimensi yang digunakan untuk mengukur 

pendekatan sosial perusahaan (Farida, 2008:45), yaitu: 

1. Pemberian perhatian 

 Perusahaan memberikan perhatian sebagai wujud untuk memelihara 

hubungan baik dengan pelanggan. Sekecil apapun perhatian yang diberikan, 

akan berpengaruh besar terhadap minat pelanggan.  

2. Pemeliharaan hubungan 

 Pemeliharaan hubungan perusahaan terhadap pelanggan dalam wujud 

pelayanan yang dilakukan oleh karyawan,misalnya karyawan membantu 

pelanggan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

3. Interaksi antar pribadi  

 Interaksi dilakukan antara perusahaan terhadap pelanggan maupun 

sebaliknya. Tindakan ini dapat berupa pemberian saran maupun complaint 
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oleh pelanggan,kemudian perusahaan merespon saran ataupun complaintyang 

telah diberikan oleh pelanggan dengan baik.    

4. Nilai F hitung (43,670) > F tabel (2,72) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya 

financial bond, structur bond dan social bond memiliki pengaruh terhadap 

relationship marketing pada PT BPR Faiza Pradani Andi. 

5. Nilai R sebesar 0,768 atau 76,8%berarti financial bond, structur bond dan social 

bond memiliki hubungan terhadap relationship marketing pada PT BPR Faiza 

Pradani Andi di Pekanbaru  sebesar 76,8%. Nilai R Square sebesar 0,590 atau 

59% artinya  financial bond, structur bond  dan social bond dapat 

mempengaruhi relationship marketing pada PT BPR Faiza Pradani Andi. 

6.2 Saran 

1. PT BPR Faiza Pradani Andi Pekanbaru sebaiknya lebih menawarkan lagi 

bonus dan kemudahan kepada nasabah baik yang melakukan pembukaan 

rekening baru maupun nasabah-nasabah yang telah lama membuka rekening 

pada PT BPR Faiza Pradani Andi Pekanbaru. 

2. PT BPR Faiza Pradani Andi Pekanbaru memberikan kualitas pelayanan yang 

lebih baik lagi kepada nasabah dengan selalu bersikap sopan kepada nasabah 

dengan memberikan bantuan segala permasalahan dan memberikan saran untuk 

menyelesaikannya. 

3. PT  BPR  Faiza Pradi Andi  Pekanbaru  lebih  meningkatkan  lagi keamanan   

tabungan   nasabahnya   untuk   memberikan   rasa   nyaman kepada nasabah 

dalam menggunakan jasa transaksi pada PT BPR Faiza Pradani Andi. 
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4. Untuk  peneliti  selanjutnya  hendaknya  lebih  mengembangkan  lagi penelitian 

yang dapat mempengaruhi relationship marketing dengan menambah  jumlah  

variabel  lainnya  serta  menggunakan  pendekatan yang berbeda sehingga 

menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. 


