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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan penelitan mengenai dimensi kualitas pelayanan PT. Bank 

Central Asia KCP Dinoyo Malang terhadap kepuasan nasabah Tahapan BCA 

adalah sebagai berikut:  

1. Dari perhitungan mengenai dimensi kualitas pelayanan PT. Bank Central 

Asia terhadap kepuasan nasabah dapat diketahui melalui posisi item-item 

kualitas pelayanan dalam diagram kartesius. Posisi setiap item pada tiap 

diagram adalah sebagai berikut: 

• Kuadran A  

   Item-item yang termasuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan dan 

ditempatkan sebagai prioritas utama dalam upaya pembenahan. Item-

item yang termasuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Item 7 yaitu kemudahan prosedur pelayanan Tahapan BCA 

b. Item 13 yaitu kesungguhan karyawan dalam membantu 

memecahkan masalah 

• Kuadran B 

    Item-item yang termasuk dalam kuadran ini perlu dipertahankan oleh 

PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang karena item-item ini 

dianggap penting serta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

keinginan nasabah sehingga dapat memuaskan nasabah. Item-item 

yang termasuk dalam kuadran ini adalah: 
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a. Item 3 yaitu  penampilan karyawan BCA 

b. Item 6 yaitu kemampuan karyawan dalam menangani masalah 

yang dihadapi nasabah  

c. Item 9 yaitu keakuratan informasi yang diberikan pihak bank 

kepada nasabah   

d. Item 17 yaitu pengetahun karyawan dalam menjawab pertanyaan 

nasabah mengenai tahapan BCA  

e. Item 19 yaitu pelayanan karyawan dengan cara yang simpatik 

kepada nasabah  

• Kuadran C 

Item-item yang termasuk kuadran ini memiliki tingkat kepentingan 

yang rendah dan juga kinerja PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo 

Malang dipersepsikan biasa saja oleh nasabah. Item-item yang 

termasuk dalam kuadran ini adalah: 

a. Item 1 yaitu  tersedianya fasilitas fisik yang memadai 

b. Item 2 yaitu  kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu 

c. Item 8 yaitu kecepatan dalam pelayanan  

d. Item 10 yaitu kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan 

dengan segera kepada nasabah  

e. Item 12 yaitu sikap karyawan yang cepat tanggap terhadap masalah 

yang dialami nasabah  

f. Item 14 yaitu karyawan dapat dipercaya menjamin kerahasiaan 

rekening nasabah  
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g. Item 16 yaitu karyawan bersikap sopan dan ramah terhadap 

nasabah  

h. Item 18 yaitu kemampuan BCA KCP Dinoyo Malang dalam 

memberikan perhatian secara individu kepada nasabah  

• Kuadran D  

 Item-item yang termasuk dalam item ini memiliki tingkat 

kepentingan rendah, namun PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo 

Malang dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya. Hal ini terutama 

disebabkan karena nasabah menganggap item-item tersebut tidak 

terlalu penting akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik 

sekali oleh PT. Bank BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang sehingga sangat 

memuaskan nasabah.  Item-item yang termasuk dalam kuadran ini 

adalah: 

a. Item 4 yaitu  tersediannya peralatan modern 

b. Item 5 yaitu  penataan ruangan 

c. Item 11 yaitu kesediaan karyawan dalam membantu nasabah 

d. Item 15 yaitu nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi di 

BCA KCP Dinoyo Malang  

e. Item 20 yaitu kesediaan karyawan dalam mendengarkan saran dan 

keluhan nasabah 

2. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan agar PT. Bank BCA, Tbk 

KCP Dinoyo Malang sebaiknya berupaya untuk meningkatkan dan 

menyempurnakan kualitas jasa/layanan nasabah, karena kualitas 

jasa/layanan yang baik akan memberikan kontribusi yang besar untuk 
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mewujudkan kepuasan pelanggan dengan cara menerapkan strategi 

meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dimensi Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Nasabah Tahapan BCA pada PT. Bank Central Asia, Tbk 

KCP Dinoyo malang, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang melakukan 

pembenahan dan perbaikan kinerja terutama pada item-item yang 

dianggap penting oleh nasabah, namun belum dilaksanakan oleh 

perusahaan sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan 

merasa tidak puas. Item-item tersebut yaitu item 7 yaitu kemudahan 

prosedur pelayanan Tahapan BCA, dan item 13 yaitu kesungguhan 

karyawan dalam membantu memecahkan masalah. 

2. PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang seharusnya dapat 

mempertahankan kinerja item-item yang dianggap penting serta telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keinginan nasabah karena hal 

tersebut dapat meningkatkan kepuasan nasabah. 

3.  PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang sebaiknya berupaya 

untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan seluruh item 

kualitas pelayanan Tahapan BCA tanpa mengabaikan item-item yang 

dianggap kurang penting, karena bagaimanapun juga nasabah 

menginginkan pelayanan yang maksimal dari seluruh aspek yang ada. 
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Kualitas pelayanan yang baik dari keseluruhan aspek akan memberikan 

kontribusi yang besar untuk mewujudkan kepuasan nasabah. 

 


