
 
 

79 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap 

Kepuasan Nasabah BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 

Perspektif Ekonomi Islam: 

a. Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai 

probabilitas sebesar 0,047 (0,047 < 0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan Ha1 diterima, yang berarti bahwa “Kualitas Produk 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah”. 

b. Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai 

probabilitas sebesar 0,049 (0,049 < 0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan Ha2 diterima, yang berarti bahwa “Kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah “. 

c. Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai 

probabilitas sebesar 0,005 (0,005 < 0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan Ha3 diterima, yang berarti bahwa “Harga berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah “. 

2. Variabel yang paling dominan terhadap kepuasan nasabah: 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil yang paling dominan paling 

mempengaruhi kepuasan nasabah adalah variabel 𝑋2 yaitu Kualitas 

Pelayanan dengan hasil sebesar 0,049 (0,049 < 0,05). 

3. Pengujian Hasil Simultan 

Kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil pengujian 
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signifikan yang menunjukkan bahwa F hitung sebesar 59,976 dan 

probabilitas sebesar 0,000. Karena sig Fhitung < 5% (0,000 < 0 ,05), maka 

Ha4 diterima dengan demikian hipotesis terbukti.. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan harga pada BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta  

yang menjadi salah satu faktor  kepuasan nasabah yang harus masih di 

perhatikan lagi agar dapat lebih bersaing dengan BPRS lainnya. 

Berdasarkan hasil data yang telah diolah memiliki hasil sebesar sebesar 

0,005 (0,005 < 0,05).  

2. Pada variabel kualitas layanan diharapkan pengelola BPR Syariah Bangun 

Drajat Warga Yogyakarta dapat mempertahankan Kualitas Layanan yang 

sudah baik.  

3. Bagi akademik, bagi peneliti lain yan bermaksud melakukan penelitian di 

bidang manajemen strategik dan manajemen pemasaran pada suatu 

perusahaan, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan 

mendalam terkait dengan pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan 

dan harga terhadap kepuasan nasabah dengan metode penelitian yang sama 

dan perusahaan yang berbeda guna keberlakuan temuan ini secara lebih 

luas. Selain itu, penelitian ini perlu dikembangkan dengan mengkaji aspek-

aspek lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah. 

 

 

 

 

 

 


