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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh Kahandalan, Daya

Tanggap, jaminan, Empati dan Bukti Fisik terhadap kepuasan nasabah

pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Pakning, dapat dibuat

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian didapat persamaan regresi Y = 0,385 + 0,505 X1 +

0,120 X2 +0,018 X3 + 0,037 X4 + 0,278 X5 + e artinya variabel independent

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

2. Secara parsial faktor Daya Tanggap, Jaminan dan Empati tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian

karena thitung (1,216), (0,255), (0,422) < ttabel (1,986). Dan variabel

Kehandalan dan Bukti Fisik mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kepuasan nasabah karena thitung (4,200), (2,029) > ttabel (1,986).

3. Secara simultan variabel Kehandalan,Daya Tanggap, Jaminan, Empati,

Bukti Fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan

nasabah. Hal ini dapat dilihat pada nilai Fhitung (10,090) dengan signifikan

0,000. Sehingga terbukti bahwa variabel independen (Kehandalan,Daya

Tanggap, Jaminan, Empati, Bukti Fisik) secara bersama-sama berpengaruh

terhadap variabel dependen (Kepuasan nasabah).

4. Nilai R square sebesar 0,357 menunjukkan bahwa kemampuan variabel

Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati, Bukti Fisik dalam
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menjelaskann kepuasan nasabah menabung di bank BRI Unit Sungai

Pakning  adalah sebesar 35,7% sementara sisanya sebesar 64,3 %

dipengaruhi oleh variabel lain.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat  penulis berikan sehubungan

dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :s

1. Pada variabel kehandalan, reponden menilai bahwa pihak Bank

BRI Unit Sungai Pakning masih kurang dalam menginformasikan

kepada nasabah tentang produknya, untuk itu diharapkan agar

pihak bank lebih meningkatkan pelayanannya dalam memberikan

informasikan kepada nasabah.

2. Pada variabel daya tanggap, responden menilai bahwa karyawan

bank BRI Unit Sungai Pakning masih kurang dalam menanggsapi

keluhan dari pelanggan, untuk itu diharapkan agar pihak bank lebih

meningkatkan pelayanannya dalam menghadapi keluhan nasabah.

3. Berdasarkan hasil pengisian kuisioner penelitian, diketahui bahwa

pada variabel Jaminan responden masih merasa tidak nyaman saat

bertransaksi menggunakan ATM. Untuk itu penulis menyarankan

agar pihak bank lebih meningkatkan sistem keamanan baik dari

segi eksternal maupun internal.

4. Pada variabel empati responden menilai bank BRI Unit Sungai

Pakning masih kurang dalam menjalin komunikasi yang baik
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dengan nasabah. Untuk itu diharapkan pihak bank untuk lebih

meningkatkan komunikasi yang baik pada nasabah.

5. Pada variabel bukti fisik, responden menilai bahwa Area parkir

dibank BRI Unit Sungai pakning kurang luas dan tingkat

kemanannya masih kurang, untuk itu diharapkan agar pihak bank

BRI Unit Sungai Pakning meningkatkan tingkat keamanannya agar

nasabah merasa lebih aman dan tenang.


