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BAB 3 

PENUTUP 

 

 Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Jatim 

Daerah Jawa Timur Cabang Dr.Soetomo dan melakukan pembahasan, maka 

dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran untuk PT. Bank Jatim 

Daerah Jawa Timur Cabang Dr.Soetomo 

 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Anggaran dari nasabah, memiliki pengaruh positif dengan kepuasan yang 

dirasakan nasabah yang menggunakan layanan ini, dimana apabila nasabah 

memiliki anggaran yang lebih sehingga lebih leluasa memilih layanan 

Branchless Banking manapun  

2. Kepraktisan dari layanan Branchless Banking memiki pengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan nasabah, dimana semakin praktis dan mudah 

dimengerti suatu produk layanan, maka kepuasan nasabah akan meningkat. 

3. Tingkat keamanan memiliki hubungan positif signifikan, jadi apabila 

keamanan menjadi perhatian utama dari Bank dalam pemeliharaan layanan 

ini, maka kepuasan yang dirasakan nasabah akan semakin besar.  

4. Sedangkan pada pemanfaatan waktu yang dirasakan oleh nasabah ketika 

menggunakan layanan Branchless Banking, justru memiliki arah negatif 

namun tidak signifikan, Hal ini dikarenakan dalam laporan ini, pemanfaatan 

waktu dan efisiensi yang diberikan oleh bank pada nasabah mendapat respon 

yang sangat personal dan berbeda-beda tiap nasabah, dan juga ditemukan 

bahwa selama ini tanpa mengupayakan efisiensi waktu dari pihak bank pun, 

tetap tidak ada kendala yang berarti dalam nasabah melakukan transaksi.  

5. Kelengkapan layanan juga memiliki arah hubungan yang negatif terhadap 

kepuasan dari nasabah. Dimana semakin banyaknya layanan justru semakin 

tidak efektif ketika layanan yang baru mengusung prosedur baru dan nasabah 
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juga memiliki kecenderungan memilih layanan yang paling mudah digunakan 

untuk transaksi pada umumnya.  

Kepraktisan dan tingkat keamanan juga menjadi faktor yang mendominasi 

dalam kepuasan nasabah.  Dapat dimengerti karena nasabah dari berbagai 

kalangan selalu menginginkan layanan yang mudah dan cepat serta dengan tingkat 

keamanan yang baik.    

 

3.2 Saran  

Dalam penciptaan sebuah layanan atau inovasi baru di bidang perbankan 

seperti Branchless Banking, sangat erat sekali kaitannya dengan nasabah sebagai 

pengguna utamannya, maka dari itu salah satu cara dalam mengetahui tanggapan 

nasabah adalah melalui laporan dengan tema ini, dan dari hasil penelitian yang 

didapatkan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:  

1. Dengan jumlah sekitar 10 layanan Branchless Banking, pihak  Bank Jatim 

kedepannya hendaknya lebih kepada memperbaiki layanan atau meng-

upgrade produk yang ada menuju layanan yang lebih sederhana dan mudah 

digunakan dimana apabila dibandingkan dengan layanan Branchless Banking 

dari bank lain, layanan dari Bank Jatim  termasuk layanan yang begitu 

kompleks namun lebih sulit dalam pengoperasian khususnya untuk produk 

Branchless Banking seperti Internet Banking atau inovasi terbaru seperti 

rekening ponsel. Dengan memiliki visi dan misi professionalism dan service 

yang diusung Bank Jatim, hendaknya selalu memberikan service yang 

memuaskan dan mengutamakan dengan dapat menjawab segala kebutuhan 

yang terjadi di masa mendatang.  

2. Diharapkan pada penelitian serupa yang akan datang, dapat diteliti lebih 

kompleks. Mengingat dalam laporan ini masih terdapat keterbatasan dalam 

pengerjaannya. 
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