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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hipotesis dalam penelitian ini diterima  “Ada pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas nasabah BMT “Fajar” Bandar Lampung”. 

Hal ini berdasarkan hasil dari pengolahan data pada penelitian ini :  

1. Hasil Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

linier berganda karena variabel (x) lebih dari satu. Analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa koefisien korelasi determinasi yang 

dinotasikan dengan R2 besarnya 0,527 ini menunjukkan kualitas pelayanan 

memberikan pengaruh terhadap loyalitas nasabah sebesar 52,7% sisanya 

47,3% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.Sedangkan dari uji 

signifikansi hipotesis, diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dengan t 

tabel yang artinya bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi secara 

signifikan terhadap loyalitas nasabah BMT Fajar. 

Berdasarkan hasil dari analisis kuantitatif diatas dapat disimpulkan bahwa  

hipotesis  yang diajukan diterima. “Ada pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas nasabah BMT “Fajar” Bandar Lampung”. 
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2. Hasil dari Analisis Deskriptif  

 Penilaian nasabah yang menjadi responden berkenaan dengan kualitas 

pelayanan BMT Fajar 13 responden atau 16 % menyatakan kualitas 

pelayanan BMT Fajar Sangat Baik,49 responden atau 61% menyatakan 

Baik,16 responden atau 20% menyatakan netral 2 responden 3% 

menyatakan tidak baik 

 

 Loyalitas nasabah merupakan kesetiaan nasabah terhadap penyedia jasa 

yang memberikan pelayanan kepadanya. Loyalitas dapat diukur dengan 3 

indikator, yaitu: repeat, retention dan referral. Tingkat loyalitas nasabah 

BMT Fajar secara umum ada pada kategori Loyal, yakni Sebesar 61,4% 

atau 50 responden mengatakan  loyal, 17 % atau 13 responden mengatakan 

sangat loyal dan cukup loyal, 21%  atau 17 responden, dan sisanya 0,6% 

loyalitas nasabah BMT Fajar tidak loyal. 

Dari hasil analisis deskriptif diatas terlihat terdapat pengaruh antara kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Pada analisis ini dapat dikatakan bahwa 

kualitas pelayanan BMT “Fajar” baik. Hal ini dapat  dilihat dari banyaknya 

presentase hasil responden sehingga loyalitas nasabah juga berada di katagori 

baik. Hal inilah yang membuat BMT Fajar bertahan ditengah keterbatasan produk, 

promosi dan persaingan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 
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manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-

saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

a. Kehandalan dari persentase menyatakan 18,1% sangat baik dan 77% 

menyatakan baik, sehingga kualitas layanan terhadapat nasabah BMT 

dalam hal ketepatan waktu berjanji, kecepatan ketepatan melayani nasabah 

dan kepercayaan melayani perlu dipertahankan. 

 

b. Daya tanggap dari persentase  menyatakan  15,6% menyatakan sangat baik 

dan 60,1% baik. Namun ada yang menyatakan tidak baik yakni sebesar 

2,5%, sehingga kualitas pelayanan terhadap ketanggapan merespon 

permintaan nasabah dan penyediaan waktu untuk melayani nasabah 

dipertahankan sedangkan dalam kecepatan memberikan informasi perlu 

ditingkatkan. 

 

c. Jaminan dari persentase  menyatakan 18,5% sangat baik dan 58,8% baik. 

Namun ada 1,6% menyatakan tidak baik sehingga kualitas layanan dalam 

memiliki kemampuan dan pengetahuan pada karyawan perlu ditingkatkan 

sedangkan dalam meyakinkan nasabah dan kesopanan karyawan 

dipertahankan. 

 

d. Empati dari persentase diatas sebesar 17,3% menyatakan sangat baik dan 

55,1% baik. Namun ada 4,9% menyatakan tidak baik, sehingga kualitas 

layanan dalam hal memahami kebutuhan dan perhatian individu kepada 

nasabah dipertahankan sedangkan dalam penyediaan jasa kerja terhadap 

kebutuhan nasabah perlu ditingkatkan. 
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e. Bukti langsung dari persentase diatas sebesar 10,7% menyatakan sangat 

baik dan  51,9% baik, namun ada 4,1% menyakan tidak baik. Sehingga 

dalam kualitas layanan dalam kerapian penampilan karyawan 

dipertahankan sedangkan penataan pengaturan ruang dan peralatan dan 

fasilitas BMT perlu ditingkatkan. 

f. BMT “Fajar” Bandar Lampung  perlu mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas pelayanannya cara yang bisa ditempuh adalah dengan peningkatan 

kualitas SDM  yang ada, khususnya SDM yang banyak berhubungan 

langsung dengan nasabah. Seperti peningkatan pengetahuan karyawan 

tentang produk BMT, cara menanggapi  keluhan nasabah secara cepat dan 

tepat, menjelaskan secara detail produk kelebihan dan kekurangannya 

sebelum nasabah memilih produk tersebut sehingga jika kelak terjadi hal 

yang tak diinginkan maka nasabah tidak merasa ditipu. 

 

g. Loyalitas nasabah BMT “Fajar” dalam kategori loyal maka disarankan 

agar tetap dipertahankan dan tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya yang terbaik kepada para nasabah serta , adanya perhatian 

secara personal terhadap nasabah  jika terjadi masalah sehingga nasabah 

memiliki emosional tersendiri terhadap BMT, serta memberikan jasa 

konsultasi keuangan kepada nasabah karena kebanyakan nasabah adalah 

swasta/wiraswasta yang membutuhkan modal untuk usahanya. 

Dari data diatas maka disarankan agar BMT mengadakan pelatihan dan 

Pembinaan terhadap karyawannya secara rutin guna meningkatkan kapasitas SDM 

dengan sumber materi berdasarkan hasil penelitian sebagai referensi  materi yang 

harus ditingkatkan. 


