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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yaitu uji T ditemukan bahwa variabel bebas

tangible tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah yang terbukti dari

nilai thitung pada variabel tangible sebesar 0.668 serta tingkat signifikansi

0.024 (lebih besar dari taraf signifikansi 0,01). Namun terdapat hubungan

positif yang dapat dilihat dari hasil persamaan regresi berganda bahwa

nilai tangible (X1) sebesar 0,299. dengan demikian hipotesis yang

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

tangible dan kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari

(H1) ditolak. Hal ini dikarenakan sistem antrian nasabah yang masih

manual dan kurangnya staf layanan teller dan customer service untuk

melayani nasabah sehingga menyebabkan lamanya proses transaksi.

2. Pada hasil pengujian variabel bebas reliability berbeda dengan variabel

bebas sebelumnya karena disini variabel bebas reliability berpengaruh

terhadap kepuasan nasabah terlihat dari nilai thitung pada variabel reliability

sebesar 1.379 serta tingkat signifikansi 0.171 (lebih kecil dari signifikansi

0,01). Dan terdapat hubungan positif yang dapat dilihat dari hasil

persamaan regresi berganda bahwa nilai reliability (X2) sebesar 0,726.

Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

yang positif dan signifikan antara reliability dan kepuasan nasabah pada

Bank BRI Syariah Cabang Kendari (H2) diterima.
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3. Pada hasil pengujian variabel bebas responsiveness juga berpengaruh

terhadap kepuasan nasabah terlihat dari nilai thitung pada variabel

responsiveness sebesar 0.516 serta tingkat signifikansi 0.607 (lebih kecil

dari signifikansi 0,01). Dan terdapat hubungan positif yang dapat dilihat

dari hasil persamaan regresi berganda bahwa nilai responsiveness (X3)

sebesar 0,277. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara responsiveness dan

kepuasan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari (H3) diterima.

4. Pada hasil pengujian variabel bebas assurance juga berpengaruh terhadap

kepuasan nasabah terlihat dari nilai thitung pada variabel assurance sebesar

0.233 serta tingkat signifikansi 0.816 (lebih kecil dari signifikansi 0,01).

Dan terdapat hubungan positif yang dapat dilihat dari hasil persamaan

regresi berganda bahwa nilai assurance (X4) sebesar 0,125. Dengan

demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara assurance dan kepuasan nasabah Bank BRI

Syariah Cabang Kendari (H4) diterima.

5. Pada hasil pengujian variabel bebas Empathy juga berpengaruh terhadap

kepuasan nasabah terlihat dari nilai thitung pada variabel empathy sebesar

0.184 serta tingkat signifikansi 0.854 (lebih kecil dari signifikansi 0,01).

Dan terdapat hubungan positif yang dapat dilihat dari hasil persamaan

regresi berganda bahwa nilai empathy (X5)  sebesar 0,087. Dengan

demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara empathy dan kepuasan nasabah Bank BRI

Syariah Cabang Kendari (H5) diterima.
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6. Pada hasil pengujian variabel bebas terhadap variabel terikat secara

bersama-sama yaitu pada Uji F (F-test), diperoleh gambaran bahwa nilai

Fhitung sebesar 0.570 dari nilai taraf signifikansi 0.003 lebih kecil dari 0.01

(dalam taraf signifikansi 1%). Dengan demikian maka dapat disimpulkan

bahwa alternatif hipotesis (H6) yang berbunyi “ Terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara tangible, reliability, responsiveness,assurance

dan empathy terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang

Kendari” diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas peneliti maka selanjutnya

peneliti menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Industri Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan saran,

pemikiran dan informasi untuk merencanakan strategi di dalam menarik dan

mempertahankan para nasabah dengan memperhatikan mutu layanan sehingga

kepuasan nasabah semakin meningkat untuk bertransaksi di bank.

2. Bagi Ranah Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refensi dan

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya

dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepuasan nasabah pada

perusahaan perbankan, meskipun penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan

banyak kekurangannya. Peneliti dalam melakukan penelitiannya mengalami

berbagai kendala dalam pencarian informasi karena menyangkut kerahasiaan

bank.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menemukan dan membahas faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.
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