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BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan didalam

penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bentuk-bentuk Pelayanan  Koperasi Untuk  Meningkatkan Kepuasan

Nasabah  Unit Simpan Pinjam Oleh Koptankar Sumber  Rezeki

Pelayanan merupakan suatu kegiataan yang terjadi sebagai  akibat  adanya

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain, dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani

kebutuhan orang lain. Bentuk-bentuk pelayanan untuk meningkatkan

kepuasaan nasabah yang diberikan koperasi berupa : tabungan dan

pinjaman, untuk tabungan terbagi  menjadi dua  tabungan anggota dan non

anggota menggunakan bunga 0,4 % sedangkan untuk pinjaman terbagi

dua tabungan anggota dan  non anggota untuk anggota 1,25%, dan non

anggota 1,75%.

b. Respon Nasabah  Terhadap  Pelayanan Yang Diberikan  Oleh

Koptankar  Sumber  Rezeki

Untuk memenuhi kepuasaan nasabah, koperasi harus mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya tentang  apa yang  di inginkan oleh

nasabah secara tepat. sehingga  nasabah akan merasa puas dengan

pelayanan yang diberikan oleh pihak koperasi. Berdasarkan angket  yang

disebar ke beberapa orang ( sampel) dari keseluruhan populasi dapat
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disimpulkan dari keseluruhan tabel-tabel angket bahwa pelayanan  sudah

sesuai  dengan  keinginan nasabah dengan presentase 90%  dan  nasabah

puas terhadap  pelayanan yang  diberikan koptankar sumber rezeki

kampar, karena tingkat kepuasaan tinggi  sehingga  para nasabah  dapat

bertahan lama dan  bahkan banyak nasabah baru yang  bergabung  dengan

koptankar sumber rezeki kampar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin

memberikan saran-saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang

bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan  harus  dilakukan dengan  secara optimal agar nasabah puas

2. Kelengkapan fasilitas  pelayanan harus memadai, karena dengan

adanya fasilitas  yang  memadai nasabah  akan merasa puas.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari

kelemahan dan kesalahan, untuk kesempurnaan laporan akhir ini

diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi kita semua,

terutama bagi penulis, akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT

memberi maghfiroh kepada kita semua dan senantiasa membalas

perbuatan kita yang selalu berusaha dengan ikhlas. Amiin.


