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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 “Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Bab IV maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:” 

1. “Inovasi Produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. BSI Kc. 

Mt. Haryono Kota Kendari. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif 

variabel Inovasi produk (X1) terhadap Kepuasan Nasabah (Y) yang ditujukan thitung 

(6,231) > ttabel (1,984) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan hubungan 

seperti ini semakin tinggi atau baik X1 (Inovasi Produk) maka akan tinggi atau baik 

variabel Y (Kepuasan Nasabah), kemudian diperoleh pula bahwa inovasi produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.” 

2. “Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BSI Kc. 

Mt. Haryono Kota Kendari. Hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis secara parsial 

menunjukan thitung koefisien kualitas pelayanan adalah -4,171 dengan nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05, sedangkan thitung  > ttabel (-4,171 > 1,984). Dengan hubungan seperti 

ini terkandung arti bahwa semakin tinggi atau baik inovasi produk sehigga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah.” 

3. “Inovasi produk dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah pada BSI Kc. Mt. Haryono Kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji f 

secara simultan (Bersama-sama) inovasi produk dan kualitas pelayanan diperoleh fhitung 

28,895 dengan nilai signifikan (sig) 0,000 jauh lebih dari 0,05. Jadi, fhitung > ftabel dan 

dapat disimpulkan bahwa inovasi produk dan kualitas pelayanan memiliki konstribusi 

terhadap kepuasan nasabah.”Demikian pula, inovasi produk dan kualitas pelayanan 
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sangat mempengaruhi nasabah untuk memilih atau memutuskan menggunakan jasa 

keuangan Bank Syariah Indonesia. 

5.2 Saran 

 “Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dalam hal ini penulis 

memberikan saran sebagai berikut:” 

1. Sebaiknya oengenalan tentang produk yang diinovasikan dan keunggulan dari produk 

atas jasa yang ditawarkan pada PT. BSI Kc. Mt. Haryono Kota Kendari lebih 

dikenalkan lagi melalui internet untuk menarik perhatian nasabah/konsumen. 

2. Diharapkan PT BSI Kc. Mt. Haryono Kota Kendari sebaiknya lebih meningkatkan lagi 

kualitas pelayanan , kualitas pelayanan yang dimaksud yaitu dapat menangani keluhan 

yang dirasakan pelanggan dengan baik, tanggap dalam membantu nasabah dan lain 

sebagainya. Hal ini dikarenakan kepuasan nasabah tersebut merupakan suatu hal yang 

penting, sehingga kemudian akan berdampak positif terhadap perusahaan. 

3. “Diharapkan untuk PT BSI Kc. Mt. Haryono Kota Kendari untuk lebih memperhatikan 

dan mengembangkan lagi inovasi produk agar tidak menjadi produk yang monoton dan 

kualitas pelayanan agar lebih diperhatikan, ditingkatkan untuk membuat nasabah 

semakin puas. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan 

variabel lain agar menghasilkan gambaran yang luas lagi.” 

1.3 Rekomendasi Hasil Penelitian 

Adapun untuk meningkatkan Inovasi Produk dan Kualitas Pelayanan sebaiknya PT. 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (KC) MT. Haryono Kota Kendari harus terus 

berupaya meningkatkan, mengembangkan, mempertahankan, dan memperbaiki Inovasi 

Produk maupun Kualitas Pelayanan 
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