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BAB V 

 

PENUTUP 

1.1.Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat di 

tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keunggulan produk berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan 

nasabah karena pada pengujian hipotesis di dapat nilai t hitung sebesar 

5,092 > nilai t table  1,896. Hal ini menunjukan bahwa semakin bagus 

kenggulan produk makas semakin tinggi)kepuasan nasabah>di Bank 

Syariah Indonesia_KC. Kendari Mandonga. Sehingga hipotesis kedua 

(H1) yang menyatakan tingkat Keunggulan produk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia KC. 

Kendari Mandonga  diterima.  

Hasil“penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Khasan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Tingkat 

Kepuasan Nasabah di BMT Islamic Centre Kab.Cirebon menyimpulkan 

bahwa Berdasarkan hasil Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 

Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Tingkat Kepuasan 

Nasabah.” 

2. Penerapan Prinsip0Syariah berpengaruh secara signifikan 

terhadap,,,Kepuasan Nasabah karena nilai t hitung 6,620 > 1,896. Hal ini 

menunjukan bahwa_semakin bagus’Penerapan prinsip syariah maka 

semakin tinggi kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia KC. Kendari 
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Mandonga. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan tingkat 

Penerapan Prinsip Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia KC. Kendari Mandonga  

diterima. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah di 

Bank Syariah Indonesia KC. Kendari Mandonga dilaksanakan dengan baik 

seperti dengan nama lembaga tersebut, jadi Bank Syariah Indonesia KC. 

Kendari Mandonga adalah lembaga yang tidak hanya mengandalkan nama 

syariah tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Himmatul Aliah, dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Penerapan prinsip-prinsip Syari’ah Terhadap Kepuasan Nasabah KPR di 

BNI Syari’ah Cabang Semarang” dengan hasil variabel penerapan prinsip-

prinsip syariah (X2) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

kepuasan nasabah KPR di BNI Syariah Cabang Semarang. Terlihat t-

hitung (0,167) < ttabel (1,692) yang berarti penerapan prinsip-prinsip 

syariah tidak mempunyai andil dalam mempengaruhi kepuasan nasabah 

KPR di BNI Syariah Cabang Semarang. 

1.2.Saran 

Berdasarkan“hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut;” 

1. Bagi peneliti_selanjutnya, hendaknya untuk,,,memperluas penelitian 

sehingg,,diperoleh informasi,,,yang lebih lengkap,,tentang kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan nasabah. 
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2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian 3 variabel, yaitu terdiri dari 

variabel independen (Keunggulan produk dan Penerapan prinsip syariah) 

dan variabel dependen (Kepuasan Nasabah). Penambahan variabel atau 

indikator baru perlu dilakukan dalam penelitian yang akan datang agar 

dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah penelitian 

yang sedang diteliti. 

Diharapkan pada penelitian yang akan datang jumlah sampel yang 

digunakan bisa lebih banyak. Dengan sampel yang lebih banyak, maka 

hasil analisis dari penelitian yang didapatkan akan lebih akurat 


