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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis 

Pelayanan (Studi Kasus Bank Mandiri  Area Pekanbaru Ujung Batu) maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa indikator yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Kehandalan 

Kehandalan dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah yang 

di berikan oleh Bank Mandiri Area Pekanbaru Cabang Ujung Batu 

Kabupaten Rokan Hulu masih belum baik, baik dalam memberikan ke 

akuratan data yang di berikan kepada nasabah,  maupun meminta data 

secara akurat kepada nasabah yang berurusan dengan Bank mandiri area 

pekanbaru cabang ujung batu kabupaten rokan hulu tersebut. 

Selain itu pelayanan yang di berikan belum sepenuhnya tepat 

sasaran terhadap permasalahan yang di hadapi nasabah sehingga masih 

adanya responden yang belum sepenuhnya mempercayai masalah 

keuangan terhadap Bank mandiri area pekanbaru cabang ujung batu 

kabupaten rokan hulu tersebut.  

2. Dalam hal keberwujudan fasilitas fisik, peralatan, personil serta media 

komonikasi belum sepenuhnya mampu mempermudah nasabah dalam 

berurusan  di Bank mandiri area pekanbaru cabang ujung batu di 

kabupaten rokan hulu tersebut 
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3. Keyakinan, dalam hal keyakinan pegawai Bank mandiri area pekanbaru 

cabang ujung batu di kabupaten rokan hulu belum sepenuhnya mampu 

mengembangbangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga hal 

ini juga berkaitan dengan keyakinan nasabah, hal ini terlihat dari data yang 

peneliti dapatkan dari penyebaran angket kepada nasabah, masih 

banyaknya nasabah yang menyatakan bahwa kemampuan dan keyakinan 

para pegawai belum sepenuhnya mampu memuasakan para nasabah Bank 

mandiri area pekanbaru cabang ujung batu di kabupaten rokan hulu 

tersebut. 

4. Empati 

Dalam hal empati pegawai terhadap nasabah, juga  terlihat belum 

maksimal.  

 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis 

Pelayanan (studi kasus Bank mandiri  area pekanbaru ujung batu), maka 

peneliti dapat menarik saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan  kepada Bank mandiri area pekanbaru ujung batu kabupaten 

rokan hulu, dapat meningkatkan kinerja dengan menambahkan sumber 

daya manusia yang handal ataupun memberikan pelatihan-pelatihan 

terhadap para pegawai yang sudah ada. 

2. Terhadap nasabah pengguna jasa diharapkan dapat bersikap tegas terhadap 

para pegawai Bank, karena kalau nasabahnya tegas maka pelayanan yang 

di dapatpun tidak lagi berbelit-belit. 

3. Peneliti yang selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih 

dalam lagi terhadap objek permasalahan yang terjadi pada saat ini. 


