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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan. Bahwa tugas pokok perbankan adalah memanfaatkan 

dana masyarakat yang telah dihimpun untuk disalurkan kembali kepada 

masyarakat melalui berbagai jenis layanan. Kualitas pelayanan service assistant 

yang diberikan kepada nasabah Bank Jatim dirasa sangat penting.. Peranan service 

assistant sangat berpengaruh dalam dunia perbankan. Seorang Service assistant 

harus memiliki kemampuan melayani nasabah secara tepat dan cepat serta 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Service assistant yang baik harus 

diikuti dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, 

ketepatan, dan keakuratan pekerjaannya sebagai pintu pertama dalam melayani 

nasabah. Selain itu, service assistant dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

prima kepada nasabahnya, agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan rasa 

puas terhadap nasabah. Untuk itu seorang service assistant harus meiliki dasar-

dasar pelayanan yang kokoh seperti etiket pelayanan, pengenalan produk, dan 

dasar-dasar lainnya. Pelayanan yang diberikan akan berkualitas jika setiap petugas 

service assistant dibekali pengetahuan yang mumpuni mengenai dasar-dasar 

pelayanan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dihadapinya, termasuk 

dalam kemampuannya menguasai pengetahuan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan dan produk yang ditawarkan oleh Bank Jatim. 

Kecepatan pelayanan yang diberikan oleh service assistant Bank Jatim 

dalam melayani nasabah merupakan faktor utama dan penting dalam kualitas 

pelayanan jasa perbankan. Standar operasi layanan service assistant Bank Jatim 

yang dilaksanakan dengan baik akan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah Bank Jatim itu sendiri. Dengan demikian pengaruh kualitas pelayanan 

service assistant terhadap kepuasan nasabah Bank Jatim akan berdampak cukup 

kuat dan hubungannya searah artinya apabila kualitas pelayanan service assistant 

ditingkatkan maka kepuasan nasabah pun juga ikut meningkat. Persiapan kerja 
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service assistant perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien agar nasabah 

merasa terlayani dengan baik, singkat dan akurat. 

 

3.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari laporan penelitian diatas, maka penulis 

dapat memberikan saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

oleh perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan yaitu sebagai berikut : 

1. Kinerja dan kedisiplinan para service assistant yang terdapat pada Bank Jatim 

harus terus dibenahi. Cara yang dapat digunakan untuk membenahi kinerja 

tersebut  adalah dengan meningkatkan pengetahuan mengenai produk dan jasa 

layanan Bank Jatim. Selain itu, bisa juga diberikan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan dan keahlian dari para service assistant Bank Jatim 

dalam memberikan layanan jasa perbankan yang dibutuhkan nasabah.   

2. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan service assistant Bank 

Jatim dinilai baik, namun akan lebih baik apabila dalam pelaksanaannya lebih 

ditingkatkan lagi, seperti pada aspek ketepatan pelayanan service assistant 

Bank Jatim dalam menyelesaikan masalah, caranya yaitu dengan melakukan 

pelatihan untuk lebih memaksimalkan kinerja dari service assistant, dan juga 

pada aspek kecepatan service assistant Bank Jatim 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.  

3. Peningkatan kinerja juga harus diimbangi dengan peningkatan kedisiplinan 

para karyawan terutama bagian front officer. Penulis melihat masih ada 

beberapa karyawan yang tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu seperti 

pada jam istirahat siang yang seharusnya di mulai pukul 12.00 namun pada 

pukul 11.30 sudah ada yang meninggalkan meja kerja dan baru kembali pukul 

13.30 atau 14.00. hal ini secara tidak langsung juga mempengarruhi citra Bank 

Jatim dimata masyarakat karena sebagai bank pemerintah, Bank Jatim di 

anggap mampu memberikan contoh yang lebih baik tidak hanya pada kualitas 

produk dan layanan namun juga pada sikap serta kedisiplinan para sumber 

daya manusianya. 
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