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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pengetahuan 

Keterampilan dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kualitas Nasabah. BPRS 

Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Ada Pengaruh Pengetahuan Keterampilan secara persial terhadap Kepuasan 

kualitas Pelayanan Nasabah yang di buktikan dengan hasil pengujian secara 

parsial diketahui nilai thitung (4,808) > ttabel (1,985) dan koefisien regresi 

sebesar 0,000, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Pengetahuan keterampilan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan 

Kualitas Pelayanan Nasabah. 

2. Ada pengaruh Motivasi kerja secara persial terhadap Kepuasan kulitas 

pelayanan Nasabah yang di buktikan dengan hasil pengujian secara parsial 

diketahui thitung  (7,245) > ttabel (1,986) dan koefisien regresi sebesar 0,000, 

berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi Kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kualitas Pelayanan 

Nasabah. 

3. Ada pengetahuan keterampilan dan motivasi Kerja secara simultan kepuasan 

kulitas pelayanan Nasabah yang dibuktikan dengan nilai Fhitung (82,958) 

>Ftabel (3,090) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, berdasarkan hal. 
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tersebut maka dapat disimpulkan pengetahuan keterampilan dan 

Motivasi Kerja secara simultan Terhadap Kepuasan Kulitas 

Nasabah. 

B. Saran  

Setelah mendapatkan kesimpulan, agar lebih baik dimasa mendatang 

penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait dengan penelitian ini untuk 

bahan pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan penelitian serupa. Beberapa saran yang diajukan diantaraya ialah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan agar memperluas penelitian agar 

mendapatkkan lebih luas lagi tentang faktor yang mempengaruhi Kepuasan 

Kualitas Pelayanan Nasabah. Karena di dalamm penelitian ini hanya terdapat 

dua faktor yakni Pengetahuan Keterampilan dan Motivasi Kerja Penambahan 

variabel dan indikator baru perlu dilakukan supaya mendapatkan gambaran 

yang luas mengenai masalah penelitian yang di teliti.  

2. Lembaga keuangan syariah sebaiknya menggencarkan publikasi dan 

sosialisasi terhadap produknya agar calon nasabah labih memahami dan 

mengetahui produk-produk yang di tawarkan bank syariah bukan sekedar 

teori. 
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