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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan mengenai masalah kualitas pelayanan 

pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa 

PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru merupakan Bank Syariah yang 

kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

tanpa adanya sistem bunga.  

Terdapat lima dimensi pokok yang menentukan kualitas pelayanan yaitu:  

1. Bukti Fisik (Tangible), 

Bukti fisik yang ditunjukkan dalam kualitas pelayanan BANK BNI 

Syariah Pekanbaru dapat dikatakan baik dan menarik, meliputi 

penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan ruangan ber AC, 

tersedianya tempat parkir yang memadai, kebersihan, kerapian, dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, musholla dan 

penampilan karyawan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

2.  Keandalan (Reliability) 

Bank BNI Syariah sampai saat ini memprioritaskan kualitas 

pelayanan menjadi yang terdepan,  terlebih dalam hal kecepatan dan 

ketepatan waktu. Kebutuhan nasabah akan sangat diperhatikan guna 

memberikan kualitas pelayanan yang profesional, kemampuan untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. 

misalnya jika pegawai bank mengatakan bahwa pengajuan pinjaman atau 
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ATM sedang diproses dan pegawai bank akan menelpon balik nasabah 

setengah jam lagi, maka pegawai bank tersebut betul-betul menelpon 

nasabahnya setengah jam kemudian. Hal ini yang akan tetap dijaga agar 

perusahaan dapat diandalkan sesuai dengan apa yang diharapkan.  

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Pelayanan yang diterapkan dalam Bank BNI Syariah Pekanbaru 

sangat memperhatikan ketepatan dan penyampaian yang jelas, Kecepatan 

dan ketanggapan karyawan Bank BNI Syariah Pekanbaru dalam 

pengurusan klaim dari pelanggan sangat diperhatikan, sebagai contoh 

jika paket rusak atau hilang atau terlambat, kesigapan yang tinggi dari 

karyawaan akan segera diselesaikan demi meningkatkan kepercayaan dan 

kepuasan Nasabah. 

Kemampuan BANK BNI Syariah pekanbaru dalam memberikan 

pelayanan dengan cepat dan tanggap terus di optimalkan. Daya tanggap 

dapat menumbuhkan persepsi  yang positif terhadap kualitas jasa yang di 

berikan. Termasuk jika di dalamnya terjadi kegagalan atau keterlambatan 

dalam penyampaian jasa, maka pihak BNI akan segera memproses 

kendala tersebut dan berusaha meperbaiki atau meminimalkan kerugian 

nasabah dengan segera dan dalam hal ini kecepatan dan ketanggapan 

para karyawan di prioritaskan. 

4. Jaminan (Assurance) 

Sebagai Bank yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah, Bank 

BNI Syariah Pekanbaru memiliki reputasi yang sangat baik dimata 
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masyarakat. kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam 

memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, 

kemampuan dalam memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan 

nasabah terhadap bank. 

Jika ada suatu kejanggalan didalam kinerja karyawan, maka BANK 

BNI Syariah Pekanbaru akan memberikan Jaminan ganti rugi. Sebagai 

contoh jaminan yang diberikan perusahaan terhadap kiriman yang hilang 

atau rusak, tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya, maka pihak 

dari perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas hal itu semua. 

5. Perhatian(Empathy) 

Keramahan dalam bentuk senyuman, sapaan dan lain sebagainya 

terus diprioritaskan dalam pelayanan Bank BNI Syariah Pekanbaru, hal 

ini menjadikan ikatan yang lebih dekat kepada para nasabahnya, usaha 

perbankan untuk memahami keinginan dan kebutuhan nasabahnya, 

perhatian secara individual yang diberikan karyawan  bank kepada 

nasabah, seperti kemudahan untuk menghubungi perbankan, kemampuan 

karyawan untuk berkomunikasi dengan nasabah, para karyawan terus 

berusaha mengenal nasabahnya dan memahami kebutuhan mereka agar 

nasabah menjadi loyal kepada perusahaan. 
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Dari kelima dimensi pokok tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Bank 

BNI Syariah pekanbaru telah menerapkan teori yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Pelayanan yang diberikan sangat memuaskan para nasabah karena 

pelayanannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

Sejalan dengan dimensi pokok yang telah dipaparkan dalam pembahasan 

sebelumnya, jumlah tabungan dan jumlah nasabah juga relatif meningkat sesuai 

dengan data yang penulis dapatkan dari sumber yang akurat. Kualitas pelayanan 

yang memuaskan para nasabah telah diterapkan oleh Bank BNI Syariah 

Pekanbaru sehingga para nasabah menjadi loyal untuk menabung di Bank BNI 

Syariah  dan yang pasti akan memberikan manfaat tersendiri bagi perusahaan. 

 

4.2 Saran 

Kualitas pelayanan sangatlah berpengaruh pada minat nasabah untuk 

menabung pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru, maka dari itu penulis 

memberikan saran kepada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru  : 

1. Terus tingkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah agar dapat 

menjadi Bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang membawa berkah. 

2. Tingkatkan Promosi Produk kepada para nasabah sesuai dengan 

kebutuhannya agar nantinya nasabah dapat loyal kepada BANK BNI 

Syariah Pekanbaru dan jikalau nasabah sudah loyal kepada perusahaan 

maka akan memberikan efek positif kepada perusahaan. 

 

 


