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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor terhadap keputusan 

nasabah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Tanjung, dapat dibuat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

Persamaan regresi Y = 4,624 + 0,229X1 + 0,182X2 + 0,353X3 + [-

0,392X4] + 0,200X5 + 1,516 

2. Variabel independen yakni Psikologi, Promosi, Kualitas Pelayanan, 

Tingkat Margin dan Aspek Syariah berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan, artinya apabila variabel independen naik, maka variabel 

dependen juga meningkat, dan jika variabel independen turun, maka 

variabel dependen juga menurun. Dari hasil koefesien regresi yang didapat 

menunjukkan, variabel Kualitas Pelayanan (X3 = 0,353) menjadi faktor 

terbesar yang mempengaruhi keputusan nasabah, kemudian Psikologi (X1 

= 0,229), Aspek Syariah (X5 = 0,200), Promosi (X2 = 0,182), sementara 

Tingkat Margin (X4 = -0,392) menjadi faktor terendah yang memengaruhi 

keputusan nasabah.  

3. Berdasarkan lima variabel yang memengaruhi keputusan sasabah PT. 

Bank BRI Syariah KCP Tanjung, variabel yang paling dominan adalah 
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variabel Kualitas Pelayanan berdasarkan hasil uji t. Variabel Kualitas 

Pelayanan mempunyai nilai thitung (6,794) > ttabel (1,986) paling besar 

dibandingkan dengan variabel lainnya, dengan signifikan yang 

disyaratkan. 

 

B. Saran 

Agar PT. Bank BRI Syariah KCP Tanjung bisa lebih meningkatkan 

keputusan nasabah maka perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Kualtias Pelayanani mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan 

pelanggan. Indikator jaminan yang dominan adalah karyawan trampil dan 

mempunyai pengetahuan yang memadai. Untuk itu sebaiknya, karyawan 

tetap mempertahankan pola kerja selama ini, yaitu trampil dan senantiasa 

tetap meningkatkan pengetahuannya yang salah satunya dapat diperoleh 

melalui berbagai pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. 

2. Psikologi mempunyai pengaruh terbesar kedua terhadap kepuasan 

pelanggan. Indikator daya tanggap yang dominan adalah pendekatan 

secara emosional agar dapat lebih meningkatkan kepercayaan 

3. Aspek Syariah mempunyai pengaruh terbesar ketiga terhadap kepuasan 

pelanggan. Indikator bukti fisik yang dominan adalah ruang interior dan 

eksterior dan kebersihan ruang pelayanan bernuansa islami.  

4. Sebaiknya perusahaan berusaha mempertahankan kinerjanya dan 

senantiasa memperhatikan atribut yang memengaruhi kepuasan pelanggan 

agar tercipta kesesuaian antara persepsi dan harapan pelanggan. 
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