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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah : 

1.   Manfaat relasional berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah kredit, 

semakin tinggi manfaat relasional semakin baik kepuasan nasabah kredit 

BPR Sinararta Sejahtera. 

2. Manfaat relasional berpengaruh positif terhadap rasa percaya, semakin 

tinggi manfaat relasional semakin tinggi pula rasa percaya.   

3. Kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah kredit. Semakin 

tinggi kepuasan nasabah kredit semakin tinggi loyalitas nasabah kredit 

BPR Sinararta Sejahtera. 

4. Rasa percaya berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah kredit. 

Semakin tinggi rasa percaya nasabah semakin tinggi loyalitas nasabah 

kredit BPR Sinararta Sejahtera. 

5. Kepuasan mampu memediasi dimensi-dimensi manfaat relasional dengan 

loyalitas nasabah kredit BPR Sinararta Sejahtera. 

6. Rasa percaya mampu memediasi secara parsial dimensi-dimensi manfaat 

relasional dengan loyalitas nasabah kredit BPR Sinararta Sejahtera. 

7. Manfaat rasional berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah kredit. 

Semakin tinggi manfaat rasional,  semakin tinggi loyalitas nasabah kredit 

BPR Sinararta Sejahtera. 
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B. Implikasi Manajerial  

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan loyalitas nasanah 

kredit maka manfaat relasional harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan 

indikator-indikator : Confidence Benefit,Social Benefit dan Special Treatment 

Benefits akan berdapak terhadap loyalias nasabah kredit BPR  Sinararta 

Sejahtera. 

C. Keterbatasan 

Setiap penelitian tidak luput dari suatu kelemahan dan keterbatasan, 

termasuk penelitian ini. Dari hasil pembahasan tesis ini maka dapat 

disampaikan beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan SEM, terdapat 

normalitas data secara multivariate yang tidak sesuai dengan kriteria 

sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikansi 0,01. Hasil normalitas secara 

multivariate sebesar 6,226 > 2,58. 

2. Penelitian ini bergantung sepenuhnya pada pengukuran subjektif 

(berdasarkan persepsi), terutama dalam mengukur loyalitas nasabah kredit. 

Meskipun pengukuran subjektif (berdasarkan persepsi) dapat dibenarkan 

dan banyak penelitian empiris (terutama diluar negeri) membuktikan 

kebenaran ini, namun tetap saja pengukuran subjektif rentan terhadap 

munculnya bias.  

D. Saran Untuk Penelitian Mendatang 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada pada 

penelitian ini  segi model struktural yang digunakan, model ini sudah baik 
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dilihat dari uji cofirmatory dan goodness-of-fit, akan tetapi sebaiknya 

penelitian terhadap loyalitas  perlu menggali lebih banyak variabel maupun 

indikator-indikator yang digunakan. Penelitian mendatang juga dapat 

mempertimbangkan obyek penelitian yang akan digunakan bukan saja pada 

perbankan dapat dikembangkan pada organisasi lainnya.


