
BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Bab ini akan membahas antara lain mengenai kesimpulan hipotesis dan

kesimpulan masalah penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

implikasi teoritis dan implikasi manajerial, dilanjutkan dengan keterbatasan

penelitian dan agenda penelitian untuk penelitian yang akan datang.

Berdasarkan telaah pustaka, ada 3 hipotesis yang dianalisis menggunakan

alat analisis SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 16 seperti yang

telah dibahas dalam bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial dari variabel karakteristik produk diperoleh

nilai t hitung (0,217) <ttabel (1,66) sehingga hipotesis nol (Ho) diterima dan

hipotesis alternatif(Ha) ditolak. Dengan ditolaknya Ha berarti karakteristik

produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan untuk

menabung.

2. Hasil pengujian secara parsial dari variabel kualitas pelayanan diperoleh

nilai t hitung (2,536) < t tabel (1,66) sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan ditolaknya Ho berarti

karakteristik produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

untuk menabung, sehingga apabila kualitas pelayanan meningkat maka

keputusan untuk menabung masyarakat akan mengalami peningkatan.

3. Sedangkan hasil pengujian secara serempak (uji F) diperoleh nilai F hitung



sebesar 3,414 dan F tabel sebesar 18,51 maka nilai F hitung keputusan

untuk menabung lebih kecil dari F tabel (18,51) sehingga Ho diterima dan

Ha ditolak yang berarti secara serempak tidak ada pengaruh yang signifikan

dari variabel bebas (karakteristik produk, kualitas pelayanan) terhadap

variabel terikat (keputusan untuk menabung).

6.2. Saran

Dari hasil analisa dan kesimpulan yang ada, penulis berusaha

mengajukanbeberapa masukan atau saran bagi perusahaan atau instansi yang

bersangkutanuntuk menciptakan strategi yang cocok guna meningkatkan loyalitas

nasabah.Beberapa implikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau

instansiterkait dengan adanya temuan ketiga hipotesis di atas antara lain :

1. Kualitas pelayanan yang baik pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri

disambut dengan reaksi positifdari para pelanggan. Hal ini mencerminkan

kemampuan karyawan,keramahan karyawan, sikap serta profesionalisme

karyawan yangberhubungan dengan pelayanan yang baik dapat

meningkatkan loyalitasnasabah untuk menabung. Bank Syari’ah Mandiri

Cabang Duri lebih baik berupaya untuk tetap menjaga

kualitaspelayanannya demi kepuasan nasabah yang akhirnya akan

berpengaruhpositif pada kesetiaan nasabah. Adapun yang perlu dilakukan

Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri mengenai kualitas pelayanan adalah

dengan lebihmeningkatkan tingkat pelayanan yang sekarang ini sudah ada.



2. Anggapan nasabah yang sesuai kenyataan mengenai karakteristik produk

pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri perlu diperhatikan kembali dan

dikaji ulang, sehingga daya tarik dari suatu produk tersebut dapat membuat

nasabah berkeinginan untuk menabung. Adapun caranya dengan membuat

produk tersebut beda dengan produk-produk perbankan lainnya dengan

tidak meninggalkan ciri khas syari’ah didalamnya.


