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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian terdapat persamaan regresi linear sederhana dari hasil 

perhitungan statistik didapat sebagai berikut: Y = 29,671+0,435X artinya 

bahwa pelayanan (X) berpengaruh positif terhadap kepuasan (Y). dan uji t 

menunjukkan bahwa hubungan variabel pelayanan dengan variabel 

kepuasan diperoleh nilai thitung = 2,698 dan ttabel 1,997 ternyata thitung >ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh 

antara pelayanan dengan kepuasan nasabah PT Bank Riau Kepri Kedai 

Kabun. Nilai R square 0,101. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh 

pelayanan terhadap kepuasan adalah sebesar 10,1% sedangkan 89,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang ditidak dijelaskan dalam penelitian 

ini. Sedangkan koefisien korelasi terdapat hubungan yang rendah antara 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun.  

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelayanan dalam meningkatkan 

kepuasan nasabah perkreditan PT Bank Riau Kepri Kedai Kabun 

kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu ada yang sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi syariah  yaitu prinsip persaudaraan, prinsip cinta kasih, 

serta prinsip tolong-menolong. Dan ada yang belum sesuai dengan prinsip-
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prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip persamaan dan prinsip perdamaian. 

Persamaan dan prinsip perdamaian yang dimaksudkan disini adalah 

dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua 

masyarakat tanpa memandang apapun, kaya atau miskin harus 

mendapatkan pelayanan yang baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada perusahaan agar perlunya menigkatkan kualitas 

pelayanan. Peningkatan pelayanan sangat berpengaruh terhadap tingginya 

kepuasan nasabah. diantaranya adalah ditempuh dengan cara, lebih ramah 

terhadap pelanggan, lebih tanggap terhadap keluhan, senantiasa 

memberikan perhatian individu pada saat melayani pelanggan, lebih 

cekatan dan tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, serta melayani 

nasabah tanpa memandang status sosial. 

2. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain 

untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan 

seperlunya  

  


