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A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat peran yang signifikan customer service BSM dan kepuasan 

nasabah secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah BSM di Kota 

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini didasarkan pada perhitungan 

hasil uji F Anova diketahui besar nilai F adalah 0,088 sedangkan besar 

signifikannya adalah 0,915 signifikan ANOVA sehingga 0,915 > 0,05 

maka dapat dinyatakan Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Tidak terdapat peran yang signifikan customer service BNI dan kepuasan 

nasabah secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah BNI di Kota 

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini berdasarkan hasil pengujian F 

Anova diketahui besar nilai F adalah 2.579 sedangkan besar signifikannya 

adalah 0,081. signifikan ANOVA maka 0,081 > 0,05 yang berarti Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan peran customer service BSM dengan 

BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini didasarkan dari 

hasil  uji tes “t” diketahui to (2,456) lebih besar dari pada ttabel (1,99). Hasil 

ini mengisyaratkan bahwa peran customer service ditinjau dari falsafah 

masing-masing bank berbeda. BSM mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-



nilai syariat Islam dalam operasionalnya. Sedangkan BNI tidak menganut 

nilai-nilai Islam yang terpenting bagaimana mendapatkan laba 

(keuntungan). 

4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kepuasan nasabah BSM dengan 

BNI di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini berdasarkan hasil  

uji tes “t” diketahui to (0,866) lebih kecil dari pada ttabel (1,99). Hasil ini 

menunjukan bahwa nasabah sama-sama puas baik ketika menggunakan 

jasa BSM maupun ketika menggunakan jasa BNI. Ditinjau dari sisi teknis 

penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang 

digunakan hampir tidak memiliki perbedaan antara BSM dan BNI.  

5. Terdapat perbedaan yang signifikan loyalitas nasabah BSM dengan BNI di 

Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini didasarkan dari hasil  uji 

tes “t” diketahui to (2,897) lebih besar dari pada ttabel (1,99). Perbedaan ini 

bisa saja terjadi pada BSM dan BNI sebab tinggi dan rendahnya loyalitas 

nasabah dipengaruhi oleh banyak faktor. Dengan kata lain nasabah BSM 

bisa jadi lebih loyal apabila bisa meningkatkan pengaruh faktor-faktor 

tersebut, begitu juga sebaliknya. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada karyawan/pegawai bagian Customer Service Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rengat terus berupaya meningkatkan 

perannya sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualita yang pada 



akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rengat. 

2. Kepada pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Rengat agar meningkatkan kualitas sumber daya insani secara 

maksimal, sehingga menghasilkan tenaga Costumers Service yang 

profesional. 

3. Kepada pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Rengat harus memberikan perhatian yang serius masalah 

kepuasan dan loyalitas nasabah dengan lebih banyak promosi dan 

sosialiasasi lewat iklan, baliho, dan menyebar brosur pada masyarakat 

guna minat masyarakat untuk menabung. Sebab,  kurangnya perhatian 

akan menghasilkan pelayanan perbankan yang kurang bermutu dan 

professional yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini akan merugikan Bank 

Syariah itu sendiri. 

4. Kepada pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Rengat terus melakukan evaluasi terhadap kinerja bank 

sehingga masalah-masalah dan hambatan-hambatan dapat diatasi. 

5. Kepada pihak lain yang ingin mengungkap masalah ini, disarankan untuk 

melibatkan variabel-variabel lain dan jumlah populasi yang lebih luas 

sehingga dapat terungkap seberapa besar perbedaan masing-masing 

variabel. 

 


