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BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada akhirnya dapat

ditarik kesimpulan. Dari data-data yang telah disajikan bahwa tugas pokok

perbankan adalah memanfaatkan dana masyarakat yang telah dihimpun untuk

disalurkan kembali kepada masyarakat. Setelah dianalisis berdasarkan data-data

yang diperoleh dan telah diuraikan serta dijelaskan pada bab sebelumnya maka

dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya kualitas pelayanan customer service

yang diberikan kepada nasabah Bank Rakyat Indonesia dirasa sangat penting.

Dapat dilihat dari prosentase jawaban yang diberikan kepada nasabah pada

masing-masing indikator pengaruh kualitas pelayanan customer service melalui

kuisioner yang telah disebarkan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan yang

diberikan customer service dalam melayani nasabah merupakan faktor utama dan

penting dalam kualitas pelayanan customer service yang mempengaruhi kepuasan

nasabah. Tanggapan pelanggan tersebut mengenai tingkat kepuasan nasabah atas

pelayanan customer service menyatakan sangat puas, terlihat dari jawaban

kuisioner yang telah dibagikan. Kualitas pelayanan customer service Bank Rakyat

Indonesia yang dilaksanakan dengan baik akan berpengaruh positif terhadap

kepuasan nasabah Bank Rakyat Indonesia. Dengan demikian pengaruh kualitas

pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah Bank Rakyat Indonesia

adalah cukup kuat dan hubungannya searah artinya apabila kualitas pelayanan

customer service ditingkatkan maka kepuasan nasabah pun juga ikut meningkat.

Berdasarkan kepuasan layanan dan kepuasan nasabah terhadap Bank Rakyat

Indonesia, dapat kita lihat dari karakteristik nasabah dalam kuisioner yang

dikelompokkan berdasarkan taraf hidup yang meliputi jenis kelamin, usia,

pendidikan terakhir dan lama menjadi nasabah. Dari hasil penelitian didapatkan

penelitian kualitas layanan bank serta kepuasan yang dirasakan nasabah kepada

Bank Rakyat Indonesia. Persiapan kerja customer service perlu dilakukan secara

efektif dan efisien agar nasabah merasa terlayani dengan singkat dan akurat.
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3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat

memberikan saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh

perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kepuasan konsumen dapat terus ditingkatkan dengan selalu

berusaha mencari tahu, dan memahami mengenai kebutuhan dari para nasabah.

Selanjutnya bagaimana solusi yang dapat ditawarkan oleh Bank Rakyat

Indonesia atas permasalahan perbankan yang dialami nasabah.

2. Kinerja dari customer service yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia

seharusnya terus dibenahi. Cara yang bisa untuk membenahi kinerja tersebut

adalah dengan meningkatkan pengetahuan mengenai jasa, terutama jasa dalam

bidang perbankan. Selain itu, hendaknya bisa juga diberikan pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan dan keahlian dari customer service pada Bank

Rakyat Indonesia dalam memberikan bantuan perbankan yang dibutuhkan

nasabah.

3. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan customer service Bank

Rakyat Indonesia baik, namun akan lebih baik apabila pelaksanaannya lebih

ditingkatkan lagi, terutama ditingkatkan pada aspek access yaitu seperti

kecepatan customer service Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan

masalah, caranya yaitu dengan melakukan training untuk lebih memaksimalkan

kinerja dari customer service, dan aspek responsiveness seperti kecepatan

customer service Bank Rakyat Indonesia dalam menanggapi keluhan nasabah,

caranya yaitu dengan selalu tanggap atas keluhan-keluhan yang disampaikan

dari nasabah. Diharapkan dengan mengefektifitas semua aspek tersebut dapat

meningkatkan kepuasan nasabah.

4. Walaupun tanggapan nasabah Bank Rakyat Indonesia puas dengan pelayanan

customer service, dimana mereka yang selalu mendapatkan kepuasan atas jasa

yang diberikan perusahaan, namun hendaknya perusahaan selalu melakukan

perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu dengan adanya perubahan

inovasi, dan terus meningkatkan pelayanan yang baik. Sehingga Bank Rakyat

Indonesia dapat terus meningkatkan kepuasan nasabah.
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