
53 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dengan perhitungan berbagai alat analisis terhadap 

data yang ada pada hasil pengisian daftar pertanyaan oleh responden dan 

dilanjutkan dengan pembahasan terhadap permasalahan secara keseluruhan, maka 

dapat diambil kesimpulan beberapa hal tentang pengaruh kualitas produk dan 

layanan frontliner terhadap loyalitas nasabah tabungan Bank Syariah Mandiri 

Tulang Bawang sebagai berikut : 

1. Berdasarkan demografi Responden, sebagian besar berjenis kelamin pria, 

usia 41-50 tahun, pendidikan Diploma/sarjana, pekerjaan Wirausaha, dan 

lama menjadi nasabah Tabungan BSM 2-3 tahun.  

2. Secara Statistik, hasil regresi yang menunjukan pengaruh variabel bebas 

kualitas produk dan layanan frontliner menerangkan variasi sebesar 29,2% 

(R
2
) terhadap loyalitas nasabah, sisanya sebesar 70,8% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diukur dalam model penelitian ini. Apabila kinerja 

kualitas produk dan layanan frontliner diberikan dengan baik maka akan 

meningkatkan loyalitas nasabah Tabungan Bank Syariah Mandiri sebesar 

29,2%.  

3. Hasil survey menunjukkan nasabah menilai bahwa Jenis produk yang 

ditawarkan oleh Bank Syaiah Mandiri lengkap, memberikan manfaat 

sesuai dengan ekspektasi nasabah dan memberikan hasil yang 

bersaing/kompetitif.  Secara Statistik, Variabel Kualitas Produk memiliki 
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pengaruh sebesar 63.9% terhadap loyalitas nasabah Tabungan Bank 

Syariah Mandiri.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dan kesimpulan pada penelitian ini, beberapa saran 

yang dapat diajukan untuk pembentukan loyalitas nasabah yang baik antara lain : 

1. Sebagai variabel yang mempunyai pengaruh secara parsial paling besar, 

Kualitas Produk memberikan pengaruh sebesar 0.639 kali terhadap 

loyalitas nasabah. Untuk itu perlu ditingkatkan jenis produk yang bisa 

lebih spesifik untuk melayani segmen kelas menengah kebawah. Salah 

satu keluhan nasabah adalah biaya administrasi bulanan yang masih 

dianggap terlalu mahal oleh para nasabah.   Kualitas produk yang semakin 

baik akan membuat nasabah semakin puas dalam menggunakan produk 

tersebut. Oleh karena itu diharapkan Bank Syariah mandiri dapat terus 

meningkatkan dan mempertahankan faktor pendukung kualitas produk 

diantaranya adalah dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan 

nasabah dan memberikan kompensasi atau bagi hasil yang kompetitif serta 

memberikan informasi mengenai perbankan syariah dan layanan yang 

tersedia dengan promosi melalui media radio, spanduk, atau media massa 

setempat/lokal. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengembangkan 

penelitian dengan variable-variabel lainnya yang tidak diukur dalam 

penelitian ini yang mempengaruhi tingkat kualitas layanan dan kualitas 

produk terhadap loyalitas nasabah Tabungan Bank Syariah Mandiri di 

Tulang Bawang.  


