
BAB 7 

PENUTUP 

 

7. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian setelah melakukan pengujian pengaruh kualitas layanan 

terhadap k epuasan n asabah, kom itmen a fektif, kom itmen nor matif, da n kom itmen 

kontinuan s erta l oyalitas na sabah de bitur P T. Bank K albar di  Kalimantan Barat, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan arah 

hubungan pos itif. A rtinya j ika p ersepsi na sabah a tas kua litas l ayanan yang 

dirasakan meningkat, maka akan meningkatkan kepuasan nasabah, dan sebaliknya 

jika pe rsepsi na sabah at as kua litas l ayanan yang di rasakan turun akan 

menurunkan ke puasan nasabah. T emuan i ni be rmakna b ahwa l ayanan yang 

diberikan ol eh P T. B ank K albar t elah m ampu m emenuhi ha rapan na sabahnya, 

sehingga nasabah merasa puas atas kualitas layanan yang telah mereka terima dari 

PT. Bank Kalbar di Kalimantan Barat. 

2. Kualitas l ayanan berpengaruh s ignifikan terhadap komitmen afektif dengan arah 

hubungan pos itif. A rtinya j ika p ersepsi na sabah a tas kua litas l ayanan y ang 

dirasakan m eningkat, m aka a kan m eningkatkan komitmen a fektif na sabah, da n 

sebaliknya. Temuan ini bermakna bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh PT. 

Bank Kalbar t elah mampu memenuhi ha rapan na sabahnya, s ehingga nasabah 

menilai bahwa PT. Bank Kalbar sebagai mitra yang mempunyai kapabilitas dalam 

memberikan l ayanan yang m emnuhi ha rapannya. K apabilitas i ni a kan 

menimbulkan kom itmen a fektif pa da na sabah, s ehingga na sabah memiliki 
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keyakinan yang tinggi untuk dapat mempertahankan hubungan dengan PT. Bank 

Kalbar di Kalimantan Barat. 

3. Kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif dengan arah 

hubungan pos itif. A rtinya j ika k epuasan n asabah m eningkat, m aka a kan 

meningkatkan komitmen a fektif nasabah, dan s ebaliknya. T emuan ini be rmakna 

bahwa na sabah debitur telah mengalami ke puasan yang s angat t inggi t erhadap 

produk/jasa kr edit, kua litas l ayanan s erta pu as t erhadap m anfaat pr oduk/jasa. 

Sehingga na sabah menilai ba hwa P T. Bank Kalbar s ebagai m itra yang 

mempunyai ka pabilitas da lam me mberikan kualitas l ayanan yang m emenuhi 

harapannya. Kapabilitas i ni a kan m enumbuhkan kom itmen a fektif, s ehingga 

nasabah memiliki ke yakinan yang t inggi untuk dapat mempertahnkan h ubungan 

dengan PT. Bank Kalbar di Kalimantan Barat. 

4. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap komitmen normatif dengan arah 

hubungan pos itif. Artinya j ika ku alitas l ayanan meningkat, maka aka n 

meningkatkan ko mitmen normatif nasabah debitur PT. B ank K albar di 

Kalimantan Barat, dan s ebaliknya. Temuan ini bermakan ba hwa na sabah telah 

menikmati kua litas l aayanan yang ba ik da ri P T. B ank K albar yang da pat 

menumbuhkan niat nasabah untuk tetap menjadi nasabah PT. Bank Kalbar serta 

menyakini ni lai-nilai l oyalitas de ngan PT. Bank Kalbar. Atau dengan kata l ain 

persepsi nasabah yang tinggi atas kualitas layanan yang telah mereka terima dari 

PT. B ank K albar da pat m embentuk kom itmen n ormatif na sabah de bitur kepada 

PT. Bank Kalbar.   
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5. Kepuasan n asabah b erpengaruh s ignifikan t erhadap kom itmen nor matif de ngan 

arah hubun gan pos itif. A rtinya j ika ke puasan nasabah meningkat, maka aka n 

meningkatkan komitmen normatif nasabah, dan sebaliknya. Temuan ini bermakna 

bahwa kepuasan yang dirasakan oleh nasabah debitur PT. Bank Kalbar selama ini 

sudah s esuai d engan ha rapannya. Dimana n asabah mendapatkan kepuasan 

terhadap produk/jasa kredit usaha kecil PT. Bank Kalbar, selain itu nasabah juga 

mendapatkan kepuasan dari layanan  yang diberikan oleh PT. Bank  K albar dan 

mendapatkan kepuasan dari manfaat produk, sehingga mendorong nasabah untuk 

memiliki komitmen normtif terhadap PT. Bank Kalbar di Kalimantan Barat. 

6. Kualitas l ayanan be rpengaruh s ignifikan t erhadap kom itmen kont inuan dengan 

arah hubun gan pos itif. A rtinya j ika kua litas l ayanan m eningkat, m aka a kan 

meningkatkan kom itmen kont inuan na sabah debitur PT. B ank K albar di  

Kalimantan Barat, dan sebaliknya. Temuan ini bermakna bahwa kualitas layanan 

yang di berikan ol eh P T. Bank K albar ke pada n asabah  de bitur selalu berusaha 

untuk  memberikan layanan yang b aik,  sehingga t ercipta da lam b enak nasabah 

untuk be rtahan m enjadi nasabah P T. B ank K albar ke rena pe rpindahan k e ba nk 

lain belum tentu mendapatkan layanan yang diterima dari PT. Bank Kalbar. 

7. Kepuasan nasabah berpengaruh s ignifikan terhadap komitmen kont inuan dengan 

arah hubun gan pos itif. A rtinya j ika ke puasan nasabah meningkat, maka aka n 

meningkatkan kom itmen kont inuan na sabah, da n s ebaliknya. Temuan i ni 

bermakna  bahwa nasabah debitur telah menikmati kepuasan atas kinerja dari PT. 

Bank Kalbar sehingga mengakibatkan nasabah tidak ingin menjadi nasabah bank 

lain dikarena kan PT. Bank Kalbar sangat berarti bagi nasabah debitur.  
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8. Kualitas l ayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan arah 

hubungan positif. Artinya jika  ku alitas la yanan meningkat, maka a kan 

meningkatkan loyalitas nasabah debitur PT. B ank K albar di  K alimantan B arat, 

dan sebaliknya. Temuan i ni be rmakna ba hwa na sabah telah menikmati k ualitas 

layanan yang baik dari PT. Bank Kalbar yang dapat menumbuhkan  niat nasabaah 

untuk t etap m enggunakan pr oduk/jasa P T. Bank K albar pa da m asa yang ak an 

daatang, ni at unt uk m engatakan ha l-hal yang po sitif t entang P T. B ank K albar 

kepada orang lain, t idak sensitif terhadap kenaikan biaya-biaya dan niat nasabah 

untuk memberikan informasi personal kepada PT. Bank Kalbar. Atau dengan kata 

lain nahwa persepsi  nasabah yang tinggi  dapat membentuk loyalitas nasabah pad 

PT. Bank Kalbar di Kalimantan Barat. 

9. Kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan arah 

hubungan pos itif. Artinya j ika k epuasan nasabah meningkat, maka aka n 

meningkatkan loyalitas nasabah, dan sebaliknya. Temuan i ni be rmakna ba hwa 

kepuasan nasabah at as k inerja yang dirasakan dari kr edit us aha ke cil P T. Bank 

Kalbar y ang mereka pi lih mampu mempengaruhi te rciptanya lo yalitas na sabah. 

Hal ini terjadi karena nasabah debitur PT. Bank Kalbar termasuk dalam kategori 

nasabah yang merasakan kepuasan sangat t inggi atas kinerja yang dirasakan dari 

kredit us aha ke cil P T. Bank Kalbar yang m ereka pi lih s ehingga m enghasilkan 

kepuasan emosional yang bisa mengarah pada terciptanya loyalitas nasabah. 

10. Komitmen afektif berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan arah 

hubungan pos itif. A rtinya j ika kom itmen a fektif m eningkat, m aka aka n 

meningkatkan loyalitas nasabah, dan sebaliknya. Temuan i ni be rmakna ba hwa 
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komitmen a fektif yang t erbentuk pa da di ri nasabah de bitur t elah mampu 

mempengaruhi t erciptanya l oyalitas na sabah de bitur P T. B ank K albar. Hal i ni 

dikarenakan P T. B ank Kalbar selalu b erusaha untuk m enjadi m itra bi snis yang 

memuaskan ba gi na sabah de bitur P T. B ank K albar, di mana P T. B ank K albar 

selalu memenuhi janji-janjinya terhadap nasabah debitur dan memiliki kredibilitas 

yang t inggi  de ngan menjaga ke percayaan nasabah yang di buktikan de ngan 

pemberian layanan yang baik dan interaktif tanpa ada perbedaan.  

11. Komitmen nor matif be rpengaruh s ignifikan t erhadap l oyalitas na sabah dengan 

arah hubun gan pos itif. Artinya j ika kom itmen normatif m eningkat, m aka a kan 

meningkatkan loyalitas nasabah, dan sebaliknya. Temuan i ni be rmakna ba hwa 

komitmen nor matif yang t erbentuk pa da di ri nasabah d ebitur t elah mampu 

mempengaruhi t erciptanya l oyalitas na sabah de bitur P T. B ank K albar. Hal i ni 

dikarenakan PT. Bank K albar s elama i ni t idak hanya m emberikan kualitas 

layanan yang s esuai d engan ha rapan na sabah debitur, akan t etapi s elain itu PT. 

Bank K albar j uga m emberikan l ayanan t ambahan bagi na sabah de bitur 

diantaranya adalah layanan konsultasi gratis serta pelatihan usaha baik pelatihan 

keuangan m aupun pe latihan pe masaran yang s emuanya i ni di lakukan ol eh P T. 

Bank K albar de ngan t ujuan unt uk m emajukan us aha ke cil di K albar. Hal ini  

sesuai dengan Visi dan Misi PT. Bank Kalbar. 

12. Komitmen kont inuan be rpengaruh s ignifikan t erhadap l oyalitas na sabah de ngan 

arah hubun gan pos itif. Artinya jika  kom itmen kontinuan meningkat, m aka a kan 

meningkatkan loyalitas nasabah, dan sebaliknya. Temuan i ni be rmakna  ba hwa 

komitmen kont inuan yang t erbentuk pa da di ri na sabah d ebitur t elah mampu 
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mempengaaruhi terciptanya loyalitas pada diri nasabah debitur PT. Bank Kalbar. 

Hal i ni di karenakan P T. B ank K albar s elalu m enawarkan pr oduk kr edit us aha 

kecil pa da na sabah de bitur sesuai d engan kebutuhan nasabah debitur, s elain itu 

juga P T. B ank K albar m emberikan j aminan ke amanan ka rtu A TM/kartu 

kredit/buku t abungan P T. B ank K albar. S elain i tu j uga P T. B ank K albar s elalu 

berupaya untuk memberikan manfaat yang tinggi terhadap jasa kredit usaha kecil 

PT. Bank K albar de ngan  c ara m emberikan s uku bunga  yang s angat ko mpetitif 

serta kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan pihak lainnya. 

13. Kontribusi ha sil s tudi t erhadap pe ngembangan i lmu pe ngetahuan di tunjukkan 

melalui jalur yang diuji yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan hubungan 

yang diuji dalam 12 (dua belas) hipotesis menunjukkan hubungan yang signifikan 

dan pos itif. M embuktikan ba hwa m odel da lam s tudi i ni m erupakan m odel 

pemasaran relasi (marketing relationship) yang mampu membangun loyalitas 

nasabah dengan bank. Studi i ni t elah m embuktikan ke terkaitan antara kos ep 

kualitas layanan dengan pemasaran relasi. Sejalan dengan pendapat (Cronin and 

Taylor, 1992;  Z eithaml et al., 199 6). Selanjutnya h asil s tudi s ejalan dengan 

Caruana (2002), yang menyatakan bahwa kualitas layanan memberikan pengaruh 

yang s ignifikan t erhadap loyalitas, ba ik secara l angsung maupun t idak l angsung 

melalui kepuasan. Selanjutnya hasil studi sejalan dengan (Gundlach et al., 1995; 

Morganand Hunt, 1994 ; B erry and Parasuraman, 1991 ), yang menyatakan 

pelanggan komitmen dipandang sebagai faktor kunci dalam retensi pelanggan dan 

loyalitas. D engan de mikian memotivasi na sabah unt uk m elanjutkan hu bungan 

juga berbeda-beda, oleh karena itu komitmen dalam hal ini berhubungan dengan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Disertasi PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN... NUR AFIFAH



komitmen afektif, komitmen normatif serta komitmen kontinuan, sejalan dengan 

(Tim Jones et al., 2010; Josess Bloemer and Gaby Odekerken, 2007; Bansal et al., 

2004). 

14. Hasil s tudi m emberikan i nformasi ke pada m anajemen P T. Bank Kalbar ba hwa 

kualitas la yanan ma mpu me mberikan kont ribusi te rhadap terciptanya loy alitas 

nasabah de bitur P T. B ank K albar di  K alimantan B arat melalui te rciptanya 

kepuasan n asabah, ko mitmen a fektif, kom itmen nor matif da n ko mitmen 

kontinuan. 

15. Berdasarkan kesimpulan da ri pe mbuktian ke  du a be las hi potesis t ersebut, da pat 

disusun kesimpulan umum bahwa loyalitas nasabah secara langsung dipengaruhi 

oleh kualitas layanan. Sedangkan kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap 

kepuasan nasabah,  kepuasan nasabah berpengaruh langsung terhadap komitmen 

afektif, komitmen normatif serta komitmen kontinuan. Adapun komitmen afektif, 

komitmen nor matif da n kom itmen kont inuan berpengaruh l angsung t erhadap 

loyalitas nasabah. 

7.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dapat di simpulkan beberapa saran 

yang di dasarkan pa da t emuan t eroitis da n e mpiris. S aran t ersebut di harapkan be rguna 

untuk kepentingan penelitian selanjutnya maupun untuk kepentingan praktis: 

1. Studi m enunjukkan ba hwa kua litas l ayanan be rpengaruh s ignifikan t erhadap 

kepuasan nasabah, kom itmen afektif, komitmen nor matif, komitmen kont inuan 

serta l oyalitas n asabah dengan arah hubun gan positif. Berdasarkan temuan ini, 

maka di sarankan kepada manajemen bank bahwa untuk meningkatkan kepuasan 
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nasabah, komitmen afektif, komitmen normatif, komitmen kont inuan s erta 

loyalitas na sabah dengan melakukan peningkatan kualitas l ayanan kepada 

nasabah. P eningkatan kualitas l ayanan da pat di tempuh de ngan m emprioritaskan 

usaha-usaha unt uk pe ningkatan kua litas i nteraksi dilakukan de ngan c ara 

meningkatkan sikap ka ryawan unt uk s elalu r amah, s enantiasa be rperilaku yang 

baik dalam memberikan layanan serta meningkatkan pengetahuan serta keahlian 

karyawan sesuai de ngan keinginan nasabah, ke mudian pr ioritas ke dua 

peningkatan kua litas l ingkungan f isik di lakukan de ngan ca ra m eningkatkan 

kemudahan na sabah dalam m enjangkau l okasi ba nk, m emperluas da n 

meningkatkan keamanan t empat pa rkir s erta m eningkatkan kenyamanan t empat 

layanan dan prioritas k e tig a ku alitas ha sil a khir dengan c ara m eningkatkan 

penyelesaian transaksi kredit s angat c epat s esuai de ngan yang di janjikan, 

mengupayakan b ahwa kredit yang di berikan d apat m embantu na sabah unt uk 

kemajuan usaha serta senantiasa memberikan solusi dalam pemecahan masalah. 

2. Studi m enunjukkan ba hwa ke puasan n asabah b erpengaruh s ignifikan t erhadap 

komitmen nor matif, da n m erupakan p engaruh p aling t erbesar di antara v ariabel-

variabel lainnya. Berdasarkan temuan ini, maka disarankan bagi manajemen bank 

untuk m eningkatkan k epuasan n asabah de ngan m enekankan usaha unt uk 

memperbaiki pr oduk/jasa yang di tawarkan p erlu a danya i novasi pa da produk, 

kemudian m eningkatkan kua litas l ayanan kepada na sabah, selanjutnya adalah  

memperluas manfaat pada produk/jasa kredit  yang ditawarkan kepada nasabah. 

3. Studi m enunjukkan ba hwa kom itmen nor matif berpengaruh s ignifikan t erhadap 

loyalitas nasabah, dan merupakan pengaruh paling kecil diantara variabel lainnya. 
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Berdasarkan temuan ini, maka disarankan bagi manajemen bank untuk mengkaji 

kembali layanan tambahan yang diberikan kepada nasabah debitur dalam bentuk 

layanan kons ultasi gratis s erta p elatihan us aha dalam m eningkatkan ke majuan 

usaha debitur, apakah pelaksanaan pelatihan dan konsultasi sudah sesuai dengan  

harapan na sabah. Oleh ka rena i tu layanan tambahan yang di harapkan oleh 

nasabah debitur adalah pendampingan usaha ha l i ni d ikarenakan dengan adanya 

pendampingan us aha s angat m enunjang pe ngembangan bi snis na sabah debitur. 

Hal ini yang dapat membentuk terciptanya komitmen normatif dalam diri nasabah 

debitur selain kualitas layanan yang sesuai dengan harapan juga adanya l ayanan 

tambahan.  

4. Hasil studi dapat dijadikan dasar bagi studi selanjutnya tentang loyalitas nasabah 

bank, mengingat loyalitas nasabah merupakaan satu tujuan dasar dari perencanaan 

stratejik be rorientasi p asar da n m enjadi s atu ke unggulan daya saing yang da pat 

dipertahankan, yang dapat direalisasikan melalui upaya pemasaran yang tepat. 

5. Bagi peneliti lain masih terbuka peluang untukdapat dilakukan dengan perusahaan 

atau ke lompok or ganisasi l ain unt uk m emperoleh m odel l ain d engan adanya 

tambahan variabel yang merupakan anteceden dari va riabel-variabel yang t elah 

digunakan dalam studi ini. Penelusuran secara konsep terhadap konstruk maupun 

variabel yang s ebenarnya m erupakan anteceden dari va riabel-variabel da lam 

penelitian, t entunya di harapkan da pat m emperkuat pe ngaruh t erhadap variabel 

loyalitas n asabah ke pada b ank yang m erupakan va riabel e ndogen t ergantung 

dalam m odel s ecara l engkap. K onstruk yang m ungkin da pat m enjadi anteceden 

tersebut seperti experience service quality. 
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