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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

        Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah 

diuraikan oleh peneliti maka dapat di tarik beberapa kesimpulan penelitian 

ini, yaitu: 

1. Dari variabel kualitas pelayanan Bank BRI KCP Wlingi perlu segera ada 

perbaikan karena dari hasil penggolahan data pernyataan kuisoner nilai 

rata-rata variabel kualitas pelayanan yang mana masih dibawah batas 

minimal jika pernyataan dinyatakan puas. Bila di lihat per item nilai yang 

mendapatkan nilai terendah adalah kurangnya memberikan rasa aman 

dalam bertransaksi. Hal ini menunjukan bahwa pegawai Bank BRI KCP 

Wlingi kurang dalam memebrikan kualitas pelayanan. 

2. Bila di lihat dari variabel kepuasan pelanggan juga perlu dibenahi.  

Terlihat dari data pernyataan kuesioner nilai rat-rata item yang terendah 

terlihat pada pernyataan yang diberikan Bank BRI KCP Wlingi 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan, dengan nilai yang masih 

dibawah batas rata-rata jika pernyataan tersebut dinyatakan puas.  

3. Dari variabel loyalitas pelanggan juga perlu ada pembenahan, Karena nilai 

item dari pernyataan kuesioner masih dibawah rata-rata jika pernyataan 

tersebut dinyatakan puas. Sedangkan bila di lihat dari nilai rata-rata item 

nilai terendah terdapat dari dua pernyataan yaitu: Saya senang melakukan 
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transaksi di Bank BRI KCP Wlingi dan Saya akan mengajarkan pada anak 

saya menabung di Bank BRI KCP Wlingi. 

B. Saran 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah 

diuraikan oleh peneliti maka dapat dikemukakan saran dari penelitian ini 

yaitu: (1) Perlunya perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati karena kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan 

dan berakhir dengan kepuasan. (2) Harapan dapat memenuhi kepuasan 

pelanggan karena kepuasan pelanggan keadaan dimana kebutuhan, keinginan, 

dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melaui produk yang digunakan, oleh 

karena itu setiap transaksi baru maupun lama akan memberikan pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. (3) Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh 

kualitas pelayana dan kepuasan pelanggan untuk itu perlu menjaga ke duanya 

agar tercipta pelanggan yang loyal. 

Oleh karena itu, Bank Bri KCP Wlingi disarankan untuk mengarahkan 

para pegawai agar dapat memberikan  perhatian yang tulus dan bersifat 

individu atau pribadi kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan dan tidak memberikan pelanggan menunggu lama. 

Selain itu, para pegawai diharapkan mampu memberikan kemudahan 

pelayanan dalam akses pelayanan keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, sehungga memunculakan atau 

memupuk rasa loyalitas pelanggan. 


