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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara empiris 

pengaruh tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy 

terhadap loyalitas nasabah. Responden dalam penelitian ini adalah 76 

nasabah yang menggunakan produk dan jasa BRISyariah KCP Kudus. 

Setelah peneliti melakukan analisis, maka peneliti dapat memberikan 

beberapa kesimpulan diantaranya:  

1. Berdasarkan hipotesis awal sebagai berikut: 

a.  H01,= variabel tangible tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

Ha1 = variabel tangible berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

b.  H02= variabel reliability tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

Ha2 = variabel reliability berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

c. H03 = variabel responsiveness tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

Ha3= variabel responsiveness berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 
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d. H04 = variabel assurance tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

Ha4= variabel assurance berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

e. H05 = variabel empathy tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

Ha5= variabel empathy berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

f. H0 = H01, H02, H03, H04, H05 artinya variabel tangible, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Ha = Ha1, Ha2, Ha3, Ha4, Ha5 artinya variabel tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

2. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t (uji parsial) adalah : 

a. Variabel tangible berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, hal ini dapat dilihat dari thitung = 2,700 dengan taraf 

signifikasi 0,009 (kurang dari 0,01). Dengan demikian diperoleh 

thitung (2,700) > ttabel (2,647). Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Variabel reliability berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, hal ini diperoleh dari  thitung = 4,123 dengan taraf 

signifikasi 0,000 (kurang dari 0,01). Dengan demikian diperoleh 

thitung (4,123) > ttabel (2,647). Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
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c. Variabel responsiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah, hal ini diperoleh dari thitung  = 0,439 dengan taraf 

signifikasi 0,662 (lebih dari 0,01). Dengan demikian diperoleh 

thitung (0,439) < ttabel (2,647). Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

d. Variabel assurance tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, hal ini diperoleh dari thitung = 0,506 dengan taraf 

signifikasi 0,614 (lebih dari 0,01). Dengan demikian diperoleh 

thitung (0,506) < ttabel (2,647). Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

e. Variabel empathy tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, hal ini diperoleh dari thitung = -2,492 dengan taraf 

signifikasi 0,15 (lebih dari 0,01). Dengan demikian diperoleh thitung 

(-2,492) < ttabel (2,647). Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji F (secara simultan), variabel 

independen (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

empathy) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (loyalitas nasabah) yang menjadi sampel dalam penlitian ini. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung (6,894) > Ftabel (3,290) dengan 

nilai signifikasi (a) = 0,01 (0,000<0,01). Sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 
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manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun 

saran-saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain :  

1. Bagi pihak BRISyariah KCP Kudus 

a. Harapan agar pihak BRISyariah KCP Kudus harus tetap dalam 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai agar loyalitas nasabah 

tetap terjaga dan dapat bertahan dalam bersaing di dunia lembaga 

keuangan Syariah maupun konvensional yang sedang berkembang 

saat ini. 

b. Harapan bagi BRISyariah KCP Kudus untuk memberikan inovasi-

inovasi baru dalam bidang produk ataupun jasa sehingga dapat 

menarik dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahi variabel-variabel 

lain yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah, karena dari 

penelitian ini dikatahui 28,2% sedangkan 71,8% masih ada faktor 

lain yang mempengaharui loyalitas nasabah. 

C.  Penutup  

Alhamdulillah Hirobbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, kekuaatan, taufik dan hidayah-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi dari awal hingga saat ini. Peneliti 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran bagai para pembaca. 
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Dan peneliti berharap apa yang menjadi kelemhan dalam penulisan skripsi ini 

dapat dijadikan pertmbangan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan 

skripsi selanjutnya. Harapan peneliti, mudah-mudahan bisa memberikan 

manfaat positif bagi para peneliti maupun pembaca. Amiiin Ya Robbal 

Alamin... 
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