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PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan data dan analisa yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut  

 

5.1.1. Kesadaran Merek (Brand Awarness) 

 Sesuai dengan data yang telah diolah dan dianalisis, maka didapat bahwa tingkat kesadaran 

merek Bank BCA dibenak responden telah mencapai puncak pikiran (top of mind). Hal ini sangat 

menguntungkan bagi Bank BCA, sebab Bank BCA banyak dikenal dan makin terkenal 

(Branded) Sedang Bank BNI 46 merupakan bank milik pemerintah, jaminan keamanan pasti 

terjamin meskipun ada beberapa fasilitas yang kurang memuaskan. Bank CIMB Niaga memiliki 

pangsa pasar tersendiri dimana responden yang berharap bunga tabungan/deposito tinggi yang 

menjadi daya tarik 

 

5.1.2. Asosiasi Merek (Brand Association) 

 Pengujian variable asosiasi merek didapatkan hasil bahwa terdapat 5 asosiasi yang paling 

menonjol diantara asosiasi yang lain, asosiasi tersebut sebagai berikut: 

Asosiasi Merek bank BCA 

1. Kepercayaan 

2. Jumlah dan fasilitas ATM banyak 

3. Antrian panjang 

4. Biaya administrasi tinggi 
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5. Buka tutup rekening mudah 

 

Asosiasi Merek bank CIMB Niaga 

1. Bunga tabungan 

2. Kecepatan pelayanan 

3. Sikap Karyawan 

4. Jumlah cabang yang terbatas 

5. Jumlah dan fasilitas ATM terbatas 

 

Asosiasi Merek bank BNI 46 

1. Kepercayaan 

2. Bunga tabungan kecil 

3. Biaya Administrasi 

4. Jumlah dan fasilitas ATM 

5. Bank pemerintah 

 

5.1.3. Kesan Kualitas 

Nasabah Bank BCA mempunyai persepsi secara keseluruhan, kualitas Bank BCA dalam 

tingkatan “Baik” dibandingkan dengan bank lain, jaminan keamanan bank dan jaringan ATM 

yang luas merupakan daya tarik tersendiri yang membuat nasabah tetap betah meskipun biaya 

administrasi cukup tinggi. Sedang Bank BNI 46  merupakan bank yang aman dengan fasilitas 

yang standard, sedang bank CIMB Niaga memiliki kualitas di pelayanan dan bunga yang 

ditawarkan . 

 

 

5.1.4. Variabel Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 
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 Bank yang memiliki loyalitas paling baik adalah bank BCA dan BNI 46 disusul oleh bank 

CIMB Niaga.Hal ini tentunya dipengaruhi berbagai macam factor yang membuat para nasabah 

untuk tetap bertahan.  

 

5.2. Saran 

 BCA memiliki kelemahan di variable bunga dan pelayanan nasabah.Untuk itu BCA harus 

mulai membenahi diri dengan mulai menawarkan bunga deposito yang lebih menarik.Sedangkan 

dari segi pelayanan,pelatihan-pelatihan yang lebih lagi mungkin bisa jadi solusi yang baik.Untuk 

antrian yang panjang,maka BCA sepertinya harus menambah konter-konter transaksi yang lebih 

banyak. 

 CIMB Niaga memiliki kelemahan di Acces On Line dan juga penyediaan ATM yang 

kurang.Untuk itu CIMB Niaga perlu membenahi diri dengan menambah cabang-cabang 

pembantu di daerah-daerah lain atau tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat.Untuk 

ATM bisa disiasati dengan ATM bersama dan juga menambah mesin ATM di tempat-tempat 

yang ramai dikunjungi. 

 BNI 46 memiliki performance yang merata di setiap variabelnya. Yang paling perlu 

untuk di benahi adalah keramahan petugas walaupun tidak buruk tapi keramahan petugas perlu 

lebih ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan yang rutin. 
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