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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kepuasan 

nasabah dalam menggunakan Sistem online trading  Syari’ah dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil olah data, dilihat dari regressi menunjukkan Hasil uji 

empiris pengaruh antara Kualitas Produk Terhadap kepuasan nasabah, 

menunjukkan nilai t hitung -1,365 < dari t tabel sebesar 2,022 dan p value 

(Sig) sebesar 0,180 yang di atas alpha 5%. yang artinya kualitas produk 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem online trading syari’ah”, sedangkan untuk variabel 

kualitas pelayanan menunjukkan nilai t hitung 4,489  >  dari t tabel sebesar 

2,022  dan p value (Sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5% yang artinya 

“kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah 

dalam menggunakan aplikasi sistem online trading syari’ah” dan terakhir 

pengaruh harga terhadap kepuasan nasabah menunjukkan nilai t hitung 

1,482 < dari t tabel sebesar 2,022 dan p value (Sig) sebesar 0,147 yang di 

atas alpha 5% yang artinya menyatakan harga berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dalam penggunaan sistem online trading. yang artinya 

“harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan sistem online trading syari’ah”. 

2. Berdasarkan hasil olah data, faktor yang paling dominan dalam penelitian ini 

diantara kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga yaitu kualitas 

pelayanan, hal ini dibuktikan dari hasil pengujian yang sudah dilakukan 

menunjukkan nilai t hitung 4,489  >  dari t tabel sebesar 2,022  dan p value 

(Sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5% yang artinya “kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan aplikasi sistem online trading syari’ah”. Hal ini dikarenakan 
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nasabah PT. Phintraco Sekuritas tidak puas terhadap kualitas produk dan 

harga yang diberikan, namun puas akan kualitas pelayanan yang diberikan. 

B. Saran 

     Dengan melihat kesimpulan dari hasil penelitian di atas, selanjutnya dapat 

diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi PT. Phintaco Sekuritas 

dalam sebagai perusahaan jasa dalam berinvestasi saham syari’ah apabila ditinjau 

dari variabel bebas (independen) 

1. Sistem online trading Syari’ah yang tersedia di Phintraco Sekuritas agar 

dipelihara sehingga dapat meningkatkan citra Phintraco Sekuritas dimata para 

nasabah. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada PT. 

Phintarco Sekuritas dalam mengembangkan sistem sistem online trading 

berbasis syari’ah dari sisi kualitas jasa. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan memberikan 

informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan kepuasan nasabah ataupun 

digunakan sebagai bahan pembanding untuk pengembangan penelitian yang 

sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


