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ABSTRAK 

 

Vitri Ananta C, NIM. 152110369. Skripsi. Jurusan Manajemen. Pengaruh Kualitas, 
Citra Perusahaan Dan Sistem Teknologi Terhadap Kepuasan  Nasabah BANK BTPN 
Syariah Klaten. 
 

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah Bank BTPN Cabang 
Kabupaten Klaten. Pimpinan dan manajemen berusaha untuk mewujudkan spesialisasi 
usaha dibidang simpanan dan  pinjaman. Jasa pinjaman atau kredit disini salah satunya 
meliputi pinjaman modal usaha, yang dilakukan secara profesional sesuai dengan 
perkembangan zaman saat ini dengan mitra bisnis yang konsisten dan memiliki layanan 
serba prima serta dapat bersaing terutama di era globalisasi. Tujuan dilakukan 
Mengetahui dan menjelaskan pengaruh  kualitas layanan, citra perusahaan dan sistem 
teknologi baru berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank BTPN Syariah Klaten. 
Desian penelitian cross sectional dengan jenis penelitian analitik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank BTPN Syariah Klaten sebanyak 100 orang.  
analisa data regresi. Berdasarkan Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif 
terhadap kepuasan nasabah Bank BPTP Syariah Klaten dengan nilai t = 3,343 dan p 
value = 0.001. Citra Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 
nasabah Bank BPTP Syariah Klaten dengan nilai t = 3,961 dan p value = 0.001. Sistem 
Teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan nasabah Bank BPTP 
Syariah Klaten dengan nilai t = 4,561 dan p value = 0.001. Hasil secara simultan 
diketahui besarnya nilai Fhitung 37,413 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan 
dan sistem teknologi mempengaruhi variabel kepuasan nasabah Bank BPTP Syariah 
Klaten. Kepuasan nasabah dapat dijelaskan faktor kualits pelayanan, citra perusahaan 
dan sistem teknologi sebesar 52,5 %. 
 
 
Kata Kunci : Kualitas, Citra Perusahaan, Sistem Teknologi, Kepuasan Nasabah 
 
 
 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di era globalisasi sekarang ini persaingan bisnis sangat tajam yang 

ditandai dengan kemajuan perekonomian global yang dapat  mendorong 

pertumbuhan bisnis pada sektor jasa. Perbankan merupakan salah satu 

industri jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 

karena perbankan telah menjadi industri jasa yang memberikan sumbangan 

terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara 

untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 

kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Industri perbankan nasional, 

memiliki masa depan yang cerah hal itu didukung oleh kekayaan alam 

Indonesia yang melimpah dan ditunjang oleh jumlah penduduk Indonesia 

yang besar. Jika kedua potensi tersebut dikembangkan secara maksimal 

perbankan nasional bisa berperan lebih besar dan dibutuhkan oleh 

masyarakat sendiri (Kasmir, 2015) 

Kualitas layanan sering kali dikonseptualisasikan sebagai perbandingan 

harapan dengan persepsi kinerja sesungguhnya dari jasa (Zeithaml et al. 

dalam Bloemer, et al, 2010). Kualitas layanan (service quality) adalah sikap 

atau penilaian global tentang keunggulan dari jasa, meskipun lingkup 

sebenarnya dari sikap ini tidaklah sependapat (Robinson, 2010). Kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan (Kotler, 1997). Kotler (2008) menyatakan bahwa kualitas 

1 



layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat 

layanan yang diterima (perceived services) dengan tingkat pelayanan yang 

diharapkan (expected service). Menurut Zeithaml (2010) kualitas pelayanan 

adalah merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi harapan konsumen.  

Kepuasan pelanggan sebagai hasil dari perbandingan antara harapan produk 

atau jasa dan kenyataan yang diterima seseorang maka memunculkan dua 

kemungkinan yang pertama adalah bila penjual memberikan informasi yang 

berlebihan terhadap pelanggan, maka pelanggan akan mempunyai 

pengharapan yang terlalu tinggi, sehingga berakibat ketidakpuasan jika 

penjual tidak dapat memenuhi informasinya. 

Gronroos dan Keller (2015), citra perusahaan adalah persepsi dari suatu 

organisasi yang direkam di memori konsumen dan berkerja sebagai filter 

yang mempengaruhi persepsi terhadap perusahaan. Citra menunjukkan 

kesan suatu objek terhadap objek lain yang terbentuk dengan memproses 

informasi setiap waktu dari obyek lain yang terbentuk dengan memproses 

informasi setiap waktu dari berbagai sumber terpercaya. Gronroos dalam 

Jasfar (2015) mendefinisikan citra sebagai representasi penilaian dari 

konsumen, baik yang potensial maupun yang kecewa. Penilaian mereka ini 

berbeda-beda, baik antar individu maupun antar kelompok. Orangorang 

mengembangkan sistem pengetahuan (skema) untuk menginterpretasikan 

persepsi mereka tentang perusahaan.  

Menurut Bill Canton dalam (S.Soemirat & Adrianto. E 2007) 

memberikan pengertian citra sebagai kesan, perasaan, gambaran diri publik 



terhadap perusahaan kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu 

obyek, orang atau organisasi. Dengan terbentuknya citra yang baik dimata 

pelanggan, hal ini akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

terhadap perushaan tersebutDari waktu ke waktu teknologi informasi 

mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dan pesat, dan 

saat ini sudah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. 

Tujuan utama perkembangan teknologi informasi adalah perubahan 

kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan 

aman. Kemajuan teknologi  informasi, telah melahirkan banyak perubahan 

mendasar dalam kehidupan manusia saat ini, memberikan banyak 

kemudahan dan membantu pekerjaan manusia.  

Teknologi  Informasi telah memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kehidupan manusia. Mulai dari wahana teknologi  informasi yang 

paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan 

telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel (WAP), informasi 

mengalir dengan sangat cepat dan dalam skala minggu atau hari atau bahkan 

jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Sebagai contoh 

adalah seseorang dari Indonesia mengirimkan sejumlah uang untuk anaknya 

yang sekolah di Australia, pada saat yang hampir bersamaan si anak 

langsung menerima uangnya lewat bank atau ATM. 

Tujuan pengembangan teknologi informasi di PT. Bank BPTPN 

Syariah adalah agar setiap nasabah mendapat kemudahan dalam 

bertransaksi, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. 



Menerjemahkan harapan nasabah tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri 

membutuhkan sistem yang online, real timedan fleksibel, Karena itulah, 

Bank Syariah Mandiri kemudian mengembangkan Domestic and 

International Payment System (DIPS). Keistimewaan sistem pembayaran 

berbasis TI itu, dinilai memberikan pengaris signifikan terhadap proses 

bisnis bank yang memiliki asset total Rp. 255,28 triliun ini. Bank 

SyariahMandiri melakukan perubahaan terhadap sistem bisnisnya. Kadang-

kadang perusahaan menerapkan TI tanpa mengubah proses bisnisnya, 

sehingga penerapan TI tersebut tidak efisien. Dalam hal ini Bank BPTN 

Syariah melakukan perubahan dalam proses bisnisnya sehingga bisa lebih 

efisien. 

Teknologi informasi dalam jasa keuangan dapat dilakukan melalui 

internet banking yang dapat mempengaruhi nasabah dalam melakukan 

transaksi yang ditentukan oleh nilai dari “kemudahan” dibandingkan dengan 

segi-segi yang lain dari jasa tersebut, misalnya interaksi manusia, dan 

kontribusi relatifnya terhadap hasil-hasil yang positif. Membuka peluang 

sosial media  marketing merupakan salah satu cara pemasaran  online yang 

sedang berkembang. Peluangnya bertambah dengan maraknya pengguna  

gadged  di Indonesia, dengan semakin pesat mengenai social media 

marketing tersebut tentunya akan menambah warna pada ranah penelitian 

ini, khususnya yang berkaitan dengan bidang pemasaran. Pengguna 

teknologi internet terus meningkat dari tahun 2016 ke tahun2019. 

Setidaknya itu terbukti dari data yang disajikan oleh Nilai transaksi internet 



banking di Indonesia telah mencapai Rp 3.642 triliun, jumlah tersebut 

melampaui nilai transaksi ATM + debet yang berada pada Rp 3.476 triliun 

selama 2012. Pada tahun 2017 ini terjadi penurunan dalam transaksi internet 

banking. 

 Pertumbuhan internet banking didorong oleh pengguna internet yang 

pertumbuhannya cukup pesat.  Internet banking merupakan suatu sistem 

yang memungkinkan nasabah bank untuk mengakses rekening dan 

informasi umum produk dan jasa suatu bank melalui  Personal Computer 

(PC) atau alat pandai lainya.  Teknologi telah memungkinkan para pembuat 

keputusan untuk mengorganisasi distribusi secara radikal, menggabungkan 

jaringan internet, sistem  hub  dan  spoke, pemprosesan terpusat, dan lain-

lain, yang menghasilkan  internet banking dan memudahkan konsumen 

dalam bertransaksi.Meskipun berpotensi mengurangi biaya, (dampak  

internet banking terhadap penyedia jasa keuangan adalah menurun saat 

sistem jaringan bersama  berkembang), dampak  internet banking dalam 

jangka panjang, serta teknologi yang lain, terhadap profitabilitas akan 

tergantung pada sikap nasabah dan perilaku-perilaku yang diakibatkannya. 

Semakin banyak jumlah nasabah bila tidak diimbangi dengan terus 

meningkatnya sumber daya manusia (SDM) dan ketepatan penggunaan 

teknologi dapat membuat kecewa atas pelayanan yang diberikan.  

Keberhasilan suatu bank dalam berkompetisi sangat tergantung pada 

cara mereka memberikan layanan kepada nasabah. Kompetisi yang sering 

terjadi dalam dunia perbankan adalah pemberian hadiah atau bonus yang 



menarik dan juga jasa pelayanan dari sumber daya manusia sehingga 

teknologi yang digunakan khususnya teknologi informasi pada aspek-aspek 

pelayanan. Namun faktor utama dalam mendapatkan dan mempertahankan 

nasabah adalah dari kualitas pelayanan sehingga apabila bank tidak 

memperhatikan aspek-aspek pelayanan maka dapat mengakibatkan 

berpindahnya nasabah ke bank lain yang dianggap lebih dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan nasabah dalam bertransaksi. Hal tersebut tentu 

saja akan merugikan pihak bank yang bersangkutan. 

Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan konsumen atas pelayanan yang mereka terima. Dalam industri 

perbankan keunggulan bersaing bank diwujudkan melalui berbagai jenis  

kualitas pelayanan yang meliputi fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan 

kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi seperti ATM, mobile banking, 

internet banking serta pelayanan personal dari para karyawan bank berupa 

interaksi karyawan yang perhatian danmemahami kebutuhan nasabah 

dengan baik, keramahan dan kesopanan dalam melayani nasabah serta 

penanganan komplain nasabah secara cepat dan tuntas (kadir, 2016) 

Dengan demikian kepuasan pelanggan merupakan respon dari 

pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya 

dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Kualitas layanan yang 

dirasakan nasabah serta kepuasan adalah  terkait dengan retensi nasabah dan 

profitabilitas,meskipun hubungan diantara konstruk-konstruk ini belum 

ditetapkan sepenuhnya. Oleh karena itu kualitas pelayanan dapat 



didefinisikan sebagai upaya pemenuhankebutuhan dan keinginan konsumen 

serta penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen (Sinungan, 

2014). 

Di Indonesia, internet banking telah diperkenalkan pada nasabah Bank 

Syariah BTPN. Dengan memberikan fasilitas ATM serta kemudahan 

kemudahan dalam  internet banking maka Bank BTPN Syariah yang 

bersaing  demi mendapatkan nasabah. Bank BTPN Syariah menyediakan 

layanan internet banking dengan memberikan fasilitas layanan transaksi 

perbankan melalui jarigan internet selama 24 jam, 7 hari seminggu bagi 

nasabah bank. Oleh sebab itu, dalam teknologi ISST (Internet Self Service 

Technolgy), diharapkan dapat memberikan kepuasan nasabah melalui 

kualitas pelayanan teknologi informasi seperti: kemudahan dalam 

bertransaksi (Sinungan 2014) 

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah Bank BTPN Cabang 

Kabupaten Klaten. Pimpinan dan manajemen berusaha untuk mewujudkan 

spesialisasi usaha dibidang simpanan dan  pinjaman. Jasa pinjaman atau 

kredit disini salah satunya meliputi pinjaman modal usaha, yang dilakukan 

secara profesional sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dengan mitra 

bisnis yang konsisten dan memiliki layanan serba prima serta dapat bersaing 

terutama di era globalisasi. Banyaknya permohonan kredit Usaha Kecil 

Menengah/ Mikro yang diterima pihak Bank karena tingkat bunga yang 

diberikan sebesar 5%. Tingkat bunga itu berada di bawah batas maksimal 

yang ditentukan pemerintah, yakni sebesar 14 persen. Permohonan kredit 



Usaha Kecil Menengah/ Mikro tersebut di bawah 25 juta rupiah dengan 

beragam usaha, mulai dari pertanian, perdagangan, perternakan bahkan 

industri.  Penelitian ini mengambil salah satu jenis perusahaan jasa yaitu  

perbankan di bidang pinjaman kredit yaitu BPTPN Syariah Klaten. 

Penelitian akan berlokasi BTPN Syariah Klaten, dengan beberapa 

pertimbangan yang di antaranya adalah komitmen PT untuk memberikan 

pelayanan jasa terbaik kepada pelanggan yaitu nasabah yang melakukan 

pinjaman kredit. Dengan demikian adalah suatu tantangan bagi pihak bank 

untuk selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang tinggi sehingga 

nasabah BTPN Bank Syariah akan puas terhadap produk jasa. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti tentang 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CITRA PERUSAHAAN DAN 

SISTEM TEKNOLOGI TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK 

BTPN SYARIAH” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul karena  

1. Alasan Obyektif  

a. Kualitas Pelayanan adalah mengacu pada penilaian-penilaian 

pelanggan tentang inti pelayanan, yaitu pemberi pelayanan itu 

sendiri atau keseluruhan organisasi pelayanan.  

b. Citra perusahaan  



Pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud yang merupakan 

tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke 

pihak lain dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun 

c. Sistem teknologi  

Teknologi informasi merupakan salah satu strategi perusahaan 

untuk dapat lebih kompetitif dalam bidangnya.   

d. Kepuasan  

Kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil 

suatu produk dengan harapan-harapannya 

e. Peneliti tertarik dengan judul pengaruh kualitas pelayanan, citra 

perusahaan dan sistem teknologi terhadap kepuasan nasabah Bank 

BPTN Syariah Klaten 

2. Alasan Subyektif  

a. Secara kebetulan lokasi penelitian merupakan tempat kerja peneliti 

yaitu Bank BTPN Syariah Klaten 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi 

 

C. Penegasan Judul  

1. Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan adalah mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan 

tentang inti pelayanan, yaitu pemberi pelayanan itu sendiri atau 

keseluruhan organisasi pelayanan.  



2. Citra perusahaan 

Citra perusahaan adalah nama baik atau brand dari perusahaan 

3. Sistem Teknologi 

Sistem teknologi adalah sistem sarana dan prasarana yang berbasis 

teknologi modern. 

4. Kepuasan pelanggan 

Kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami 

setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk 

dengan harapan-harapannya 

D. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian hanya membatasi 

penelitian pada empat variabel saja yaitu  

1. Kualitas pelayanan yang meliputi baik, cukup baik dan tidak baik. 

2. Sistem teknologi meliputi  mobile banking, ATM, dan internet banking 

dan kualitas layanan dan digolongkan dalam  

a.  Baik 

b. Cukup 

c. Kurang baik 

d. Tidak baik 

3. Citra Perusahaan dalam penelitian ini peneliti membatasai pada 

a. Baik 

b. Cukup 

c. Kurang baik 



d. Tidak baik 

4. Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan dibatasi pada  

a. Sangat Puas 

b. Puas 

c. Kurang Puas 

d. Tidak Puas   

Berdasarkan  latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka 

penelitian ini dibatasi dengan pengaruh kualitas pelayanan, citra perusahaan 

dan sistem teknologi terhadap kepuasan  nasabah Bank BTPN Syariah 

Klaten 

 

E. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah kualitas pelayanan  berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

secara parsial? 

2. Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

secara parsial? 

3. Apakah sistem teknologi baru berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

secara parsial? 

4. Apakah kualitas layanan, citra perusahaan dan sistem teknologi baru 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah secara simultan? 

 



F. Tujuan  

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh  kualitas layanan, citra 

perusahaan dan sistem teknologi baru berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah Bank BTPN Syariah Klaten 

2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

Bank BTPN Syariah Klaten 

3. Mengetahui pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan nasabah 

Bank BTPN Syariah Klaten 

4. Mengetahui pengaruh sistem teknologi baru terhadap kepuasan nasabah 

Bank BTPN Syariah Klaten 

 

G. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sesuai 

sifat penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhui kepuasan nasabah dalam 

bertransaksi dengan menggunakan layanan teknologi informsi 

perbankan dan kualitas layanan dalam transaksi sehingga dapat menjadi  

bahan kebijakan dalam upaya meningkatkan bangsa pasarnya dalam 

dunia globalisasi.  

2. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dalam memanfaatkan kualitas layanan teknologi informasi. 



Kemudian bagi nasabah yang belum dapat atau belum pernah 

menggunakan kualitas layanan teknologi informasi dapat mengetahui 

kegunaan serta fungsi teknologi informasi, sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan 

kepuasan dalam bertransaksi yang dilakukan nasabah bank.  

3. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi 

penelitian berikutnya, terutama penelitian yang tertarik pada tema 

penerimaan kualitas layanan teknologi informasi dan perilaku 

konsumen untuk kepuasan bertransaksi di bank dengan jalan menambah 

beberapa variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

H. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari masing-masing variabel 

penelitian dan mengenai beberapa penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN\ 

Dalam bab ini berisi tentang hipotesis, kerangka pemikiran, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 



Dalam bab ini berisi tentang gambaran unum perusahaan, pengujian data 

dan hipotesis, serta hasil pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran-saran dari penulis yang bersifat membangun untuk pihak yang 

bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kepercayaan nasabah dan 

komitmen nasabah terhadap loyalitas nasabah, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

nasabah Bank BPTP Syariah Klaten dengan nilai thitung = 3,343 dan p value 

= 0.001 

2. Citra Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

nasabah Bank BPTP Syariah Klaten dengan nilai thitung = 3,961 dan p value 

= 0.001 

3. Sistem Teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

nasabah Bank BPTP Syariah Klaten dengan nilai thitung = 4,561 dan p value 

= 0.001 

4. Hasil secara simultan diketahui besarnya nilai Fhitung 37,413 dengan nilai 

probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan dan sistem 

teknologi mempengaruhi variabel kepuasan nasabah Bank BPTP Syariah 

Klaten 

5. Kepuasan nasabah dapat dijelaskan faktor kualits pelayanan, citra 

perusahaan dan sistem teknologi sebesar 52,5 %. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menganalisis kepuasan nasabah pada aspek kualitas 

pelayanan, citra perusahaan dan sistem teknologi sehingga hasilnya tidak 

dapat menggeneralisir hasil analisis tentang kepuasan nasabah. Hal ini 

disebabkan masih ada indikator lain yang bisa mempengaruhi kepuasan 

nasabah. 

2. Penelitian ini menganalisis kepuasan nasabah pada aspek kualitas 

pelayanan, citra perusahaan dan sistem teknologi sehingga hasilnya tidak 

bisa menggeneralisir hasil analisis tentang kepuasan nasabah 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang sudah dilakukan 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan, citra perusahaan dan sistem 

teknologi terhadap kepuasan  nasabah Bank BTPN Syariah Klaten maka ada 

beberapa saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Kepuasan yang baik agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga 

kualitas Bank BTPN tetap baik. 

2. Citra Perusahaan yang sudah baik agar tetap ditingkatkan sehingga 

kualitas perusahaan menjadi lebih baik. 

3. Sistem teknologi agar tetap dipertahankan sehingga memberikan 

kemudahan pada nasabah. 
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4. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

perusahaan untuk lebih memfokuskan konsumen dalam membuat 

kepuasan nasabah dikarenakan pengaruh kualitas pelayanan, citra 

perusahaan dan sistem teknologi terhadap kepuasan  nasabah Bank BTPN 

Syariah Klaten. Dengan adanya hasil penelitian ini perusahaan diharapkan 

mampu memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dan promosi yang 

tepat sasaran maka nasabah semakin puas 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini menunjukan sebesar 52,5% kepuasan nasabah 

dipengaurhi oleh kualitas pelayanan, citra perusahaan dan sistem teknologi 

terhadap kepuasan  nasabah Bank BTPN Syariah Klaten, Terdapat 47,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain seperti loyalitas merek dan kepercayaan 

merek yang diharapkan dapat ditambahkan oleh peneliti selanjutnya. 
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