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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul “ Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah di BMT Amanah 

Cabang Kendari” dari hasil data dilapangan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas layanan frontliner 

pada BMT Amanah Cabang Kendari berada pada kategori baik. Hal ini karena 

apa yang menjadi harapan nasabah terhadap kinerja pelayanan petugas 

fronliner dilaksanakan dengan baik. Penilaian nasabah secara umum menilai 

setuju terhadap masing masing indikator kualitas layanan frontliner.  

2. kepuasan nasabah merupakan faktor penting demi kemajuan suatu lembaga 

atau organisasi. kepuasan dapat diukur dengan 7 indikator, yaitu : kesopanan, 

kompetensi, perhatian, profesionalisme, penampian, kelengkapan dan 

komunikasi. Tingkat kepuasan nasabah BMT Amanah Cabang Kendari ada 

pada kategori puas, berdasarkan rata-rata nasabah menilai sangat setuju dari 

masing-masing indikator kepuasan.  

3. Dari hasil uji t, diketahui nilai signifikansi regresi sebesar 0,004, artinya 

bahwa nilai signifikasni regresi lebih kecil dari 0,05 (0,004  < 0,05). Maka 

dengan ini dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan  frontliner berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah BMT Amanah Cabang Kendari. 

Dari  uji  koefisien  determinasi,  diperoleh  nilai  R  square  yaitu  0,186, 

artinya besarnya pengaruh variabel kualitas pelayanan frontliner terhadap 
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variabel kepuasan nasabah adalah 18,6%.  

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka adapun saran-saran yang 

dapat diberikan sehubungan dengan hasil kesimpulan ini adalah sebagai berikut : 

 1. Disarankan agar dari pihak BMT Amanah Cabang Kendari agar memberikan 

pelayanan atau jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar nasabah 

juga merasa nyaman dalam melakukan sebuah transaksi. Serta BMT Amanah 

juga bisa melahirkan nilai-nilai syariah di mata masyarakat, sehingga nama 

perusahaan menjadi terkenal di mata masyarakat dengan nilai syariahnya, dan 

dengan berjalannya waktu BMT Amanah akan dikenal banyak masyarakat.  

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya melihat loyalitas nasabah 

BMT Amanah Cabang Kendari dari kualitas pelayanannya saja tetapi dapat 

dilihat dari reputasi dan pesaing bank tersebut.  

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah swt; yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan 

hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik dan lancar.Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan meskipun penulis telah mengusahakan semaksimal mungkin. Hal  

ini  disebabkan  keterbatasan pengetahuan  yang  penulis  miliki.  

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, 

semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca. 

 

 


