
BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa yang dilakukan terhadap kualitas layanan

sistem informasiperbankan menggunakan metode servqual pada BPR Sarimadu

Cab. Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari hasil perhitungan CSI nasabah telah merasa puas terhadap pelayanan

yang diberikan BPR PD. Sarimadu Cab. Pekanbaru dengan hasil nilai CSI

sebesar 69,3% yang mana kriteria CSI nilai antara 66%-80% dikatakan

puas.

2. Dari nilai Total Service Quality (TSQ) atau total kualitas pelayanan secara

keseluruhan bernilai negative (-0,15), yaitu harapan nasabah BPR

Sarimadu Cab. Pekanbaru lebih besar dibandingkan dengan pelayanan

yang telah diberikan pihak Bank jadi pelayanan BPR Sarimadu Cab.

Pekanbaru belum memuaskan.

3. Dilihat dari nilai servqual per variabel atau pertanyaan, variabel yang

bernilai negatif atau belum memuaskan mengenai kenyamanan fasilitas

bank yang diberikan (-0,05) kondisi ruangan tempat pelayanan dijalankan

(-0,8), jumlah komputer untuk pelayanan pada bank (-0,66), fasilitas yang

mendukung pemanfaatan sistem informasi dalam memberikan informasi (-

0,04), kemampuan pegawaidalam menggunakan sistem informasi (-0,38),

ketepatan pegawai bank dalam mengakhiri pelayanan(-0,3), serta

kecepatan respon pegawai dalam memperbaiki masalah sistem layanan (-

1,13), kesigapan pegawai dalam melayani nasabah (-0,46), pegawai bank

cekatan dalam memeberikan informasi (-0,81), pegawai bank

menunjukkan rasa simpati ketika memberikan layanan (-0,48), pihak bank

selalu memperhatikan dan memahami informasi yang dibutuhkan (-0,49),

pemahaman pegawai bank terhadap sistem (-0,39).

4. Berdasarkan nilai servqual tiap dimensi, yang bernilai positif adalah

dimensi reliability dengan nilai (0,09) dan dimensi assurance dengan nilai



(0,06). sedangkan yang bernilai negatif terdapat pada dimensi tangible (-

0,24), dimensi responsiveness (-0,43), dimensi empathy (-0,14)yang

mendakan bahwa variable tangible, responsiveness, dan empathy bernilai

kurang dari 0 atau negatif.

1.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka terdapat beberapa saran, yaitu

sebagai berikut:

1. BPR Sarimadu Cab. Pekanbaru perlu meningkatkan kualitas pelayanan

untuk memberikan kepuasan terhadap pelayanan bagi nasabah.

2. Cara meningkatkan pelayanan di BPR Sarimadu Cab. Pekanbaru adalah

dengan memperbaiki pelayanan yang belum memuaskan terutama

pelayanan yang diprioritaskan untuk diperbaiki karena dianggap penting

oleh nasabah.

3. Meningkatkan pelayanandi BPR Sarimadu Cab. Pekanbaru adalah dengan

Memperbaiki kondisi ruangan tempat pelyanan sehingga nasabah menjadi

nyaman dengan memperbaiki kondisi ruangan, Memanfaatkan jumlah

komputer yang telah dimiliki dengan menambahkan sistem antrian pada

bank, Memanfaatkan fasilitas yang ada pada Bank dengan menambahkan

tempat duduk untuk nasabah, memberikan pelatihan kepada pegawai bank,

menerapkan kedisiplinan bagi pihak bank untuk mengawali melakukan

pelayanan sesuai sesuai dengan yang dijanjikan, Mengawasi dan

memberikan pengarahan bagi pegawai bagaimana melayani nasabah

dengan baik dengan menambahkan pegawai CS (Customer Service),

4. Penelitian mengenai kualitas pelayanan ini perlu dilakukan secara

periodik, karena persepsi dan harapan pengunjung senantiasa berubah dari

waktu ke waktu. Pada penelitian berikutnya mungkin akan muncul

variabel-variabel baru yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang

kemudian dilanjutkan dengan pemilihan konsep desain layanan dalam

meningkatkan kualitas layanan jasa sebagai rekomendasi perbaikan

pelayanan jasa BPR PD. Sarimadu Cab. Pekanbaru.


