
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis

yaitu sebagai berikut:

1. Respon nasabah terhadap keberadaan unit layanan syari’ah (syari’ah office

channeling) di PT. Bank Riau Kepri cabang Bagan Siapi-api dilihat dari lima

dimensi pelayanan, yaitu : Responsiveness (ketanggapan) seperti dapat

menyelesaikan masalah dengan cepat, selalu melayani nasabah dengan cepat,

membantu nasabah yang mengalami kesulitan dan selalu dapat dihubungi dengan

mudah dan cepat, Reliability (keandalan) seperti selalu teliti dalam pencatatan

keuangan nasabah, informasi yang diberikan, prosedur pelayanan yang relatif

mudah serta selalu memenuhi pelayanan yang dijanjikan, Emphaty (empati)

seperti perhatian atas kebutuhan dan keinginan nasabah, teratur memberikan

informasi terbaru tentang produk dan layananya kepada nasabah, mengutamakan

kepentingan nasabah serta mampu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan

nasabah Assurance (jaminan), dan Tangibles (bukti langsung) seperti

menyediakan fasilitas yang memadai, ATM (Automatic Teller Machine) yang

mempunyai beragam fungsi, semua jenis slip uang diperlukan oleh nasabah selalu

tersedia dan mudah diperoleh dan karyawan berpakaian dengan rapi.



Adapun faktor yang mempengaruhi respon nasabah terhadap keberadaan unit

layanan syari’ah (syari’ah office channeling) di PT. Bank Riau Kepri cabang

Bagan Siapi-api, yaitu: Faktor syariah yaitu merupakan kepatuhan suatu bank

dalam menjalankan aturan-aturan perbankan syariah yang telah ditetapkan, Faktor

produk yaitu kelengkapan dan kemudahan nasabah dalam menggunakan produk

yang ada, Faktor harga yaitu selisih harga atau keuntungan yang diperoleh

nasabah apabila menggunakan produk yang ditawarkan oleh penyedia jasa

keuangan, Faktor sumber daya manusia yaitu keunggulan dan keandalan

karyawan dalam melayani nasabah dan  Faktor promosi yaitu pembulikasian

segala jenis produk yang ditawarkan, agar dapat diketahui dan diterima oleh

nasabah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan secara rinci, sehingga

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan adalah sebagai

berikut:

1. Disarankan kepada perusahaan agar perlunya memberikan serta mempertahankan

kualitas layanan khususnya kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri cabang Bagan

Siapi-api.

2. Disarankan pula agar perlunya ditambah kemudahan-kemudahan dalam

melakukan layanan SMS Banking.



3. Disarankan untuk lebih memperhatikan variable kualitas pelayanan yakni

Responsiveness (ketanggapan), Reliability (keandalan), Emphaty (empati),

Assurance (jaminan), dan Tangibles (bukti langsung) agar menciptakan atau

meningkatkan kepuasan nasabah.




