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ABSTRAK 

 

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

ANGGOTA KOPERASI SUTRAWA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Vivi Setyawati 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepuasan anggota yang rendah. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto 

dan metode survei. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 105 anggota. Sampel 

yang diperoleh adalah 70 anggota dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik 

sampel yaitu problability sampling dengan simple random sampling. Dengan 

instrumen yang digunakan adalah angket. Varibel yang digunakan pada penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu 

Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) (X) yang terdiri dari varibel Bukti Fisik (X1), 

Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5). Sedangkan 

variabel terikatnya adalah variabel kepuasan Anggota (Y). Pengujian hipotesis 

dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear 

multipel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

kualitas pelayanan yang terdiri dari Bukti Fisik (X1) sebesar 2,293, Keandalan 

(X2) sebesar 2,031, Daya Tanggap (X3) sebesar 3,048, Jaminan (X4) sebesar 

3,508, dan Empati (X5) sebesar 6,396. Secara parsial terhadap kepuasan anggota, 

dan juga terdapat pengaruh antara variabel SERVQUAL yang terdiri dari Bukti 

Fisik (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) 

sebesar 563,585 secara simultan terhadap kepuasan anggota, dan variabel empati 

(X5) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan anggota. nilai 

Adjusted R Square dalam penelitian ini sebesar 0,978, yang berarti bahwa 97,8% 

kepuasan anggota dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan/SERVQUAL. 

 

 

 

Kata Kunci: kualitas pelayanan (SERVQUAL), kepuasan anggota, Koperasi 

Sutrawa Bandar Lampung. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia bisnis. 

Pasar menjadi luas dan peluang bisnis ada dimana-mana.Untuk memenangkan 

persaingan, perusahaan harusmampu memberikan pelayanan yang lebih baik 

daripada para pesaingnya. Memang tidak mudah menjadi yang terbaik, selain 

harus menyediakan kualitas terbaik juga ada faktor pola perilaku yang tidak 

mudah ditebak, apalagi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, sehingga 

memiliki ragam pola perilaku yang berbeda pula. 

 

Menyadari kenyataan yang akan dihadapi dalam era globalisasi ini, dunia 

bisnis seyogyanya membangun sistem kualitas modern agar mampu 

memepertahankan pelanggan yang telah ada dan menarik konsumen menjadi 

pelanggan dari perusahaan bisnis jasa tersebut. Perusahaan perlu membangun 

sistem manajemen kualitas jasa, mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin 

terjadi, serta pengaruhnya bagi kepuasan konsumen. Melalui pemahaman ini 

diharapkan perusahaan jasa akan mengeliminasi tuntutan konsumen dan 

mengoptimalkan kepuasan pelanggannya (Lupiyoadi& Hamdani, 2006: 216). 
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Dunia bisnis khususnya yang bergerak dibidang jasa, kepuasan pelanggan 

merupakan elemen penting dan menentukan dalam mempertahankan maupun 

menumbuhkembangkan perusahaan. Pelayanan jasa tidak seperti produk fisik, 

jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Jasa tidak terpisahkan, maksudnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersamaan, tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam 

persediaan, didistribusikan lewat berbagai penjual dan kemudian baru 

dikonsumsi (Laksana, 2008: 85). 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009: 138) kepuasan anggota merupakan perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Puas 

tidaknya anggota diketahui setelah melakukan transaksi, tergantung pada 

kinerja karyawan dalam pemenuhan harapan anggota. Jika kinerja berada 

dibawah harapan, anggota tidak puas. Juika kinerja memenuhi harapan, 

anggota puas. Jika kinerja melebihi harapan, anggota amat puas atau senang. 

 

Faktor-faktor yang dapat memepengaruhi kepuasan angota adalah kualitas 

pelayanan dan nilai anggota (Laila, 2012: 5). Perusahaan yang berhasil 

bertahan dalam perdagangan adalah perusahaan yang mampu memberikan 

kepuasan kepada konsumen dan pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan 

yang bermutu kepada pelanggannya. Kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen sekarang sudah menjadi hal yang penting bagi perusahaan. Hal ini 
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dikarenakan pelanggan selalu mencari nilai yang dianggap palinh tinggi  dari 

beberapa produk atau jasa yang ada. 

 

Menurut kotler (2004: 23) kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian 

konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan 

yang diharapkan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Kepuasan yang telah terbentuk dapat mendorong konsumen 

untuk melakukan pembelian ulang dan nantinya akan menjadi pelanggan setia.  

 

Strategi yang ada sampai saat ini  masih dianggap handal adalah menciptakan 

pelayanan yang terbaik bagi konsumen (Amin, 2000: 21). Dalam dunia bisnis, 

khususnya yang bergerak dibidang jasa, kepuasan pelanggan merupakan 

elemen penting dan menentukan dalam mempertahankan maupun 

menumbuhkembangkan perusahaan. Demikian pula dengan bisnis perbankan 

termasuk didalamnya koperasi dan lembaga keuangan lainnya merupakan 

bisnis jasa berdasar pada asas kepercayaan, sehingga masalah kualitas 

pelayanan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan bisnis ini. 

 

Memenuhi harapan anggota dan pengguna jasa koperasi, koperasi memberikan 

pelayanan yang berorientasikan kualitas yaitu selalu memperhatikan kepuasan 

anggota maupun pelayanan yang berorientasikan kuantitas yaitu pada inovasi 

produk-produknya. Secara umum kepuasan anggota tergantung pada mutu dan 

kualitas jasa yang diterima. Menurut Parasuraman (Tjiptono, 2005: 121) 

kualitas jasa adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam dimensi kualitas jasa terdiri dari 
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tangible (berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), 

assurance (kepercayaan), empathy (empati). Kualitas itu sendiri sering 

diartikan sebagai ukuran dimana produk atau pelayanan mampu memenuhi 

keinginan pelanggan. 

 

Koperasi merupakan salah satu unsur yang penting sebagai penyangga 

perekonomian. Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiratmadja di 

Purwokerto, Jawa Tengah pada 1896. Pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi 

di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. 

Tanggal dilaksanakan kongres ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi 

Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas 

kekeluargaan. 

 

Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 serta berdasar asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan menyejahterakan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

memebangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa 

“perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 

kekeluargaan”. Sebagai lembaga keuangan, koperasi dituntut untuk dapat 

bekerja secara profesional tanpa menghilangkan asas utama koperasi yaitu 

kekeluargaan. 
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Peningkatan anggota ataupun tingkat perputaran keuangan koperasi berasal 

dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada anggota. Peran karyawan 

koperasi dalam pelaksaan yang baik, tutur kata yang sopan, keandalan 

pelayanan dan ketanggapan terhadap keluhan anggota menjadi daya tarik 

masyarakat menjadi anggota. Kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah 

anggota, memang bukan hanya berasal dari kinerja pelayanan saja, melainkan 

dari beban keuangan yang ditetapkan oleh koperasi. Namun hal ini dapat 

diselesaikan bila penanganan dan pelayanan karyawan yang diberikan kepada 

anggota lebih baik. 

 

Koperasi dalam menjalankan perannya sesuai dengan jati diri koperasi adalah 

profesionalisme koperasi, dibuktikan dengan penggolongan koperasi sesuai 

dengan jenis dan fungsinya yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, 

koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Pesatnya perkembangan 

koperasi di daerah mengikut sertakan Provinsi Lampung sebagai salah satu 

daerah sentral pengembangan koperasi. Berikut ini daftar persebaran koperasi 

di Provinsi Lampung didasarkan pada status keaktifan di Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Lampung. 

 

Tabel 1. Persebaran Jumlah Koperasi di Provinsi Lampung Berdasarkan  

Status Keaktifan Per Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

No Kabupaten/Kota Aktif Pasif Jumlah 

1 Kota Bandar Lampung 471 202 673 

2 Lampung Tengah 261 268 529 

3 Lampung Timur 202 201 403 

4 Lampung Utara 296 106 402 

5 Lampung Selatan 142 220 362 

6 Lampung Barat 120 47 167 

7 Tanggamus 168 72 240 
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Tabel 1. Lanjutan 

8 Way Kanan 127 79 206 

9 Metro 106 62 168 

10 Pringsewu 80 71 151 

11 Pesawaran 74 65 139 

12 Tulang Bawang 109 13 122 

13 Mesuji 43 15 58 

14 Tulang Bawang Barat 0 0 0 

15 Provinsi 50 57 107 

  

Jumlah  

2249 1478 3727 

(60,3%) (39,7%) (100%) 

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2014. 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut menerangkan bahwa eksistensi koperasi di 

Provinsi Lampung masih tinggi terutama di Kota Bandar Lampung. 

Pergerakan koperasi di Kota Bandar Lampung tergolong aktif tetapi masih 

banyak pula koperasi yang tergolong pasif, dapat dibuktikan dari 673 jumlah 

koperasi yang beroperasi di wilayah Kota Bandar Lampung hanya 471 

koperasi yang aktif, dan 202 koperasi yang pasif.  

 

Koperasi menjelma menjadi penggerak ekonomi rakyat kecil yang tangguh. 

Perkembangan koperasi yang begitu pesat terjadi di Kota Bandar Lampung 

salah satunya adalah Koperasi Sutrawa. Koperasi Sutrawa merupakan salah 

satu koperasi yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya terletak di Bandar 

Lampung, Lampung. Koperasi Sutrawa Bandar Lampung merupakan 

perusahaan jasa yang bergerak dibidang lembaga keuangan, yaitu melayani 

anggota dan nasabah dalam melakukakan transaksi simpan pinjam.  

 

Koperasi Sutrawa Badan Hukum No. 030/BH/DKPKPM/IX/2006. Koperasi 

ini didirikan sejak 25 September 2006 yang diberi nama Koperasi Sutrawa 

Bandar Lampung oleh Andry Yulian, S.H, dan di hadiri oleh saksi-saksi yaitu: 
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Partogijaya Saputra Arvan, Porman Aritonang, Ir. William Siahaan, Ratno 

Hutajulu, Ahmad Suminto, Maspi Joni, Yuswanto, Syisniam NW, Syafei, J. 

Harianja, Hermansyah,MD, Akhmada, S.E, dll.  

 

Sejak berdirinya koperasi ini sudah banyak membuktikan perkembangan yang 

pesat hingga saat ini, karena koperasi ini salah satu koperasi yangmaju di 

Bandar Lampung. Koperasi Sutrawa menerima pelayanan dalam bentuk 

simpan pinjam dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan 

perkoperasian. Sebagai salah satu koperasi independen bertaraf koperasi 

resmi. Keberhasilan Koperasi Sutrawa dalam memuaskan kebutuhan anggota 

didasari pada komitmen untuk terus belajar dan maju. Diimbangi dengan 

penggunaan fasilitas kantor yang memadai dan modern sesuai dengan 

perkembangan teknologi di Lembaga Keuangan. Koperasi inilah yang peneliti 

ambil sebagai tempat penelitian. Selain Koperasi Sutrawa, di Bandar Lampung 

dan sekitarnya ada beberapa koperasi lain sebagai pesaing pasar. Berikut ini 

daftar koperasi yang terdapat di Bandar Lampung dan sekitarnya. 

 

Tabel 2. Data10 Besar Koperasi Pesaing Koperasi Sutrawa di Bandar 

Lampung dan Sekitarnya 

No Nama 

1 Koperasi Saptawa 

2 Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahtera 

3 Koperasi Simpan Pinjam Nasari 

4 Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya 

5 Koperasi Simpan Pinjam Harapan Bunda 

6 Koperasi Syariah 

7 Koperasi Simpan Pinjam Purnama 

8 Kopdit Mekarsai 

9 Koperasi Mitra Karya 

10 Koperasi Makmur Mandiri 

Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti 
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Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa ada persaingan pasar dalam 

merebut anggota antar koperasi di Bandar Lampung dan sekitarnya cukup 

besar, karena dalam satu wilayah Bandar Lampung saja setidaknya terdapat 10 

lembaga keuangan yang saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Koperasi 

Sutrawa sebagai tempat penelitian memiliki pesaing pasar yang cukup banyak. 

Namun Koperasi Sutrawa tetap berusaha mempertahankan eksistensinya. 

 

Tabel 3. Data Anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung Tahun 2012 - 

2016 

No Tahun Anggota 

1 2012 154 

2 2013 145 

3 2014 138 

4 2015 102 

5 2016 85 

Rata-rata 124 

Sumber: Koperasi Sutrawa 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah 

anggota. Diduga penurunan tersebut karena kepuasan anggota yang cenderung 

turun. Sedangkan penurunan kepuasan anggota dapat disebabkan oleh faktor 

kualitas pelayanannya yang kurang memuaskan. Untuk mengetahui tingkat 

kepuasan anggota koperasi Sutrawa, maka peneliti melakukan wawancara 

kepada 20 orang anggota. 
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Tabel 4. Hasil Wawancara pada 20 Orang Anggota Koperasi Sutrawa 

Bandar Lampung  

No Keterangan Tanggapan 

Jumlah 
A 

Kualitas 

Pelayanan/SERVQUAL 
Tinggi Sedang Rendah 

1. Fasilitas yang ditawarkan oleh 

Koperasi Sutrawa kepada 

anggota sudah lengkap dan 

sesuai dengan harapan. 

7 10 3 20 

2. 
Sarana komunikasi di koperasi 

yang digunakan baik. 10 8 2 20 

3. 
Kecepatan pelayanan koperasi 

yang diberikan karyawan 

kepada anggota baik. 
8 9 3 20 

4. 
Karyawan tepat waktu dalam 

memberikan pelayanan kepada 

anggota. 
6 11 3 20 

5. 
Karyawan memberikan reaksi 

yang cepat dalam merespon 

permintaan. 
9 6 5 20 

6. 
Karyawan selalu siap untuk 

membantu. 5 7 8 20 

7. Koperasi dalam menjamin 

keamanan bagi anggota yang 

menggunakan jasa dengan 

baik. 

8 4 8 20 

8. sikap karyawan ramah dan 

sopan saat memberikan 

pelayanan jasa. 

3 11 6 20 

9. koperasi dalam memberikan 

perhatian dalam melayani 

anggota dengan baik. 

3 12 5 20 

10. Koperasi mau menerima 

keluhan dan memberi solusi 

dengan baik. 

4 10 6 20 

 Jumlah  63 88 49 
200 

 Presentase  (32%) (44%) (25%) 

B Kepuasan Anggota 3 10 7 
20 

 Presentase  (15%) (50%) (35%) 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 orang anggota Koperasi Sutrawa 

Bandar Lampung, mengenai beberapa indikator kualitas pelayanan 
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(SERVQUAL) dan kepuasan anggota diperoleh hasil yang disajikan dalam 

tabel 4, yaitu kualitas pelayanan (SERVQUAL) sebanyak 32% menyatakan 

kualitas pelayanan tinggi, sebanyak 44% menyatakan sedang, dan 25% 

menyatakan rendah. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwasannya untuk membentuk 

kepuasan anggota koperasi maka pihak koperasi harus mengambil langkah-

langkah yang diperlukan, sehingga para anggota akan merasa puas dengan 

layanan dan dukungan yang diberikan pihak koperasi. Maka penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul“Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi 

Sutrawa Bandar Lampung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan-permasalahan yang 

dapat diidentifikasi adalah. 

1. Kualitas pelayanan jasa tangible, reliability, responsiviness, assurance, 

dan empathy di Koperasi Sutrawa Bandar Lampung belum optimal. 

2. Persaingan antar koperasi yang semakin kompetitif sehingga koperasi 

dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. 

3. Pelayanan dan dukungan yang diberikan pihak koperasi  kepada anggota 

belum optimal. 

4. Kepuasan anggota yang masih perlu ditingkatkan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dengan judul penelitian dan identifikasi masalah di atas, terdapat 

banyak masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Untuk memefokuskan 

pembahasan dan pemecahan masalah tersebut, maka diperlukan adanya 

pembatasan masalah. Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi 

pada aspek Pengaruh Kualitas Pelayanan atau Dimensi SERVQUAL yaitu 

bukti fisik (tangible) (X1), keandalan (reliability) (X2), ketanggapan 

(responsiveness) (X3), jaminan (assurance)(X4), empati (empathy) (X5) 

terhadap kepuasan anggota (Y) Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh bukti fisik (tangible) terhadap kepuasan anggota 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh keandalan (reliability) terhadap kepuasan anggota 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung? 

3. Apakah ada pengaruh ketanggapan (responsiveness) terhadap kepuasan 

anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung? 

4. Apakah ada pengaruh jaminan (assurance) terhadap kepuasan anggota 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung? 

5. Apakah ada pengaruh empati (empathy) terhadap kepuasan anggota 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung? 
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6. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan/SERVQUAL (tangible, 

reliability, responsiviness, assurance, dan empahty) terhadap kepuasan 

anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui. 

1. Pengaruh bukti fisik terhadap kepuasan anggota di Koperasi Sutrawa 

Bandar Lampung. 

2. Pengaruh keandalan terhadap kepuasan anggota di Koperasi Sutrawa 

Bandar Lampung. 

3. Pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan anggota di Koperasi Sutrawa 

Bandar Lampung. 

4. Pengaruh jaminan terhadap kepuasan anggota di Koperasi Sutrawa Bandar 

Lampung. 

5. Pengaruh empati terhadap kepuasan anggota di Koperasi Sutrawa Bandar 

Lampung. 

6. Pengaruh kualitas pelayanan/SERVQUAL terhadap kepuasan anggota di 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung 

. 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 

1 Kegunaan Teoritis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen 

pemasaran. 

2 Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah 

dengan realita yang terjadi di lapangan, mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan anggota. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengembangkan 

kebijaksanaan pihak koperasi terutama yang berhubungan dengan 

pelayanan dan kinerja karyawan terhadap anggota. 

c. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang 

dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di 

masa yang akan datang. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lisngkup penelitian ini terdiri dari: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kepuasan anggota. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anggota Koperasi Sutrawa. 

3. Tempat Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah manajemen 

pemasaran. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kepuasan Pelanggan /Anggota 

 

a. Pengertian Kepuasan anggota 

Kepuasan anggota selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada umumnya 

harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang diterimanya apabila pelanggan membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk baik barang maupun jasa, sedangkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan merupakan persepsi pelanggan 

terhadap apa yang pelanggan terima setelah mengkonsumsi produk 

yang dibeli. Untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang sama 

dengan pelanggan agar diperoleh hasil yang melebihi atau paling tidak 

sama dengan harapan pelanggan (Laksana, 2008: 96). 

 

Kepuasan anggota merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Puas tidaknya 

anggota diketahui setelah melakukan transaksi, tergantung pada kinerja 

karyawan dalam pemenuhan harapan anggota. Jika kinerja berada 
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dibawah harapan, anggota tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, 

anggota puas. Jika kinerja melebihi harapan, anggota amat puas atau 

senang (Kotler dan Keller, 2009: 138). 

 

Menurut Sumarwan (2003: 322), kepuasan anggota merupakan 

dampak dari perbandingan antara harapan anggota sebelum pembelian 

dengan yang sesungguhnya diperoleh anggota dari produk yang dibeli 

tersebut. Selanjutnya menurut Tjiptono dan Chandra (2005: 195) 

mendefinisikan kepuasan anggota adalah respon anggota terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

 

Dilihat dari definisi tersebut mengenai kepuasan anggota, dapat 

diketuhui bahwa kepuasan anggota adalah tergantung pada kinerja 

tawaran dalam pemenuhan harapan pembeli. Jika kinerja berada di 

bawah harapan, anggota tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, 

anggota puas. Jika kinerja melebihi harapan, anggota amat puas atau 

senang. 

 

b. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan  

 

Rangkuti (2003: 31), menyatakan bahwa ada delapan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai 

2. Daya saing 

3. Persepsi pelanggan 
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4. Harga 

5. Citra 

6. Tahap pelayanan 

7. Situasi pelayanan 

8. Tingkat kepentingan pelanggan 

 

Menurut Irawan (2004: 37), faktor-faktor yang mendorong tingkat 

kepuasan pelanggan, antara lain sebagai berikut: 

1. Kualitas produk, pelanggan puas kalau setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya baik. 

2. Harga, untuk pelanggan yang sensitive biasanya harga murah 

adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan 

mendapatkan value for money yang tinggi. 

3. Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya 

sulit ditiru. Kualitas pelayanan merupakan tolak ukur yang 

mempunyai banyak dimensi seperti tangible (berwujud), reliability 

(keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance 

(kepercayaan), empathy (empati). 

4. Emotional Factor, pelanggan akan merasa puas karena adanya 

emosional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. 

5. Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila 

relative mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk 

dan pelayanan.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan/anggota yaitu faktor kualitas 

produk, harga, SEVQUAL, emotional factor, dan biaya 

mempengaruhi persepsi pelanggan. 

 

c. Konsep Kepuasan Anggota 

Tjiptono (2008: 25),menyatakan bahwa harapan konsumen dibentuk 

dan didasarkan oleh beberapa faktor diantaranya pengalaman 

berbelanja dimasa lampau, opini teman dan kerabat serta informasi dan 
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janji-janji perusahaan dan pesaing. Secara konseptual, kepuasan 

konsumen dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Kepuasan Konsumen 

 

Konsumen melalui aktifitas dalam interaksi pasar berdasarkan pada 

kebutuhan dan keinginan akan barang dan jasa, kebutuhan ini 

mendorong produsen yaitu perusahaan untuk menyediakan barang dan 

jasa tersebut. Harapan juga akan muncul dari pelanggan mengenai 

barang dan jasa yang akan diberikan produsen. Tujuan perusahaan 

adalah memberikan kepuasan pada konsumen melalui produk yang 

ditawarkan dan produk yang memiliki nilai lebih akan memberi 

kepuasan lebih juga bagi konsumen. 

 

Budiarto dan Dolly (2001: 12),menyatakan bahwa ada tiga tingkat 

kepuasan pelanggan yaitu: 

a. Pelanggan sangat puas, jika layanan yang diterima lebih dari 

layanan yang diharapkan. 

b. Pelanggan puas, jika layanan diterima sama dengan layanan yang 

diharapkan. 

Tujuan Perusahaan 
Kebutuhan dan 

Keinginan Konsumen 

Harapan konsumen 

Terhadap Produk 

Tingkat Kepuasan Konsumen 

Nilai Produk bagi 

konsumen 

Produk 
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c. Pelanggan tidak puas, jika layanan yang diterima tidak sebagus 

layanan yang diharapkan. 

 

Kepuasan pelanggan terhadap suatu jasa, sebenarnya sesuatu yang sulit 

untuk didapat jika perusahaan jasa tersebut tidak benar-benar mengerti 

apa yang diharapkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, suatu 

perusahaan harus selalu memperhatikan kualitas produk maupun 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

 

2. Harapan Pelanggan /Anggota 
 

Harapan anggota mempunyai peranan besar dalam menentukan kualitas 

dan kepuasan anggota. Pada dasarnya ada hubungan yang erat antara 

menentukan kualitas pelayanan dan kepuasan anggota. Harapan konsumen 

terhadap pelayanan memberikan kerangka acuan terhadap penilaian dari 

jasa yang diberikan perusahaan (Lupiyoadi, 2014: 279). 

Kepuasan dan ketidakpuasan merupakan perbandingan antara harapan 

anggota dan kenyataan dari kualitas pelayanan yang dirasakan oleh 

anggota yang menjadi tujuan perusahaan agar selalu dipuaskan. Menurut 

Garpesz (1997: 73) dalam Laksana (2008 : 97) : 

1. Pelanggan internal (Internal Customer) merupakan yang berada dalam 

perusahaan dan memiliki pengaruh pada performansi (Performance) 

pekerjaan atau perusahaan. 

2. Pelanggan antara (Intermediate Customer) merupakan mereka yang 

bertindak atau berperan sebagai perantara bukan sebagai pemakai 

produk. 

3. Pelanggan Eksternal (Eksternal Customer) merupakan pembeli atau 

pemakai akhir produk, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata 

(real customer). 

 

Harapan anggota tersebut merupakan wujud dari keinginan anggota untuk 

terus menerus menggunakan jasa perusahaan. Umumnya harapan 
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pelanggan itu berwujud pada bentuk pelayanan terbaik yang diharapkan 

mampu diberikan oleh perusahaan yang bertugas memberikan pelayanan. 

3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan /Anggota 
 

Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (anggota) telah menjadi harapan 

yang esensial bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah tersebut 

dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan 

pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan 

(anggota). Pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

berbagai macam metode dan teknik. Meski tak mudah merebut hati 

pelanggan agar setia menggunakan produk atau jasa dan menjalin 

kerjasama dengan organisasi, namun dengan pelayanan yang terbaik maka 

hal tersebut bisa terwujud. 

 

Menurut Tjiptono (2008: 34), ada 4 metode yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Perusahaan yang fokus kepada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk memeberika  saran dan keluhan terhadap 

perusahaan. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

2. Ghost Shooping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepusan 

pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan/anggota potensial produk 

dan jasa perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk dan jasa 

perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 

membeli produk dan jasa tersebut. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan akan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

menggunakan produk dan jasa atau yang telah pindah ke perusahaan 
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lain agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi supaya dapat 

mengambil kebijakan/penyempurnaan selanjutnya. 

4. Survai Kepuasan Pelanggan 

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan/anggota yang berhenti 

atau beralih ke perusahaan lain guna memperlajari alasan kejaidan itu. 

Ada dua hal yang harus diperhatikan adalah melakukan wawancara 

terhadap pelanggan yang keluar setelah berhenti membeli, dan 

memantau tingkat kehilangan pelanggan. 

 

Tjiptono(2008: 35), menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan (anggota) adalah sebagai berikut. 

1. Directly Reportec Satisfaction 

Pengukuran ini dapat dilakukan secara langsung dengan menanyakan 

item-item spesifik untuk mengetahui kepuasan yang dirasakan 

pelanggan. 

2. Derived Dissatisfaction  

Responden diberikan pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan. 

3. Problem Analysis  

Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 

hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta 

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan. 

4. Importance Performance Rating  

Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen (atribut) 

dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen  

 

Kualitas jasa dan produk dapat dibua indeks dengan kekuatan jawaban 

menuju ke setiap butir kepuasan. Salah satu format pengukurannya adalah 

dengan skala likert yang dirancang untuk memungkinkan pelanggan 

(anggota) menjawab dalam berbagai tindakan (Lupiyoadi, 2014: 218). 

 

4. Kualitas Pelayanan 

A.  Pengertian Kualitas Pelayanan 

 

 

Kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat 

untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 
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pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan suatu 

perusahaan agar mampu bertahan dan bersaing untuk mendapat 

kepercayaan pelanggan. Salah satu pendekatan kualitas jasa yang 

banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model 

SERVQUAL (service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman 

dkk. Jika kenyataannya sama atau lebih dari yang diharapkan maka 

layanan dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan. Sebaliknya, jika 

kenyataannya kurang dari yang diharapkan maka layanan dapat 

dikatakan tidak berkualitas atau tidak memuaskan (Parasuraman, 1998) 

dalam Lupiyoadi (2014: 216). 

 

Menurut Lovelock (1988: 229) dalam Laksana (2008: 88) kualitas 

adalah tingkat mutu yang diharapkan, dan pengendalian keragaman 

dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.  

Memberikan kualitas pelayanan yang baik maka perlu dibina hubungan 

yang erat antar perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan dengan 

pemakai jasa tersebut. Dengan demikian maka kualitas merupakan 

faktor kunci sukses bagi suatu organisasi atau perusahaan. 

 

 

Kotler (2002: 83), menyatakan bahwa pelayanan merupakan setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain, yang ada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan 

pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga 

mengatakan bahwa perilaku tersebut juga terjadi pada saat, sebelum, 

dan sesudah transaksi. Pada umumnya pelayanan bertaraf tinggi akan 

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta transaksi ulang yang lebih 

sering. Sedangkan Kasmir (2007: 284) menyatakan bahwa suatu 

perusahaan atau koperasi harus ada pelayanan yang baik, jika 
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perusahaan atau koperasi ingin dianggap yang baik perusahaan atau 

koperasi harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik. 

 

Menurut Kotler (2004: 23) kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian 

konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat 

pelayanan yang diharapkan. Apabila pelayanan yang diterima atau 

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah terbentuk 

dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan 

nantinya akan menjadi pelanggan setia.  

 

Kualitas pelayanan menurut Supranto (2006: 226) adalah sebuah kata 

yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan 

dengan baik. Service Quality yaitu membandingkan persepsi anggota 

atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan 

sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal 

utama yang harus diperhatikan serius oleh pihak koperasi, yang 

melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh koperasi. Sehingga 

kualitas pelayanan yang diterima konsumen dinyatakan besarnya 

perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat 

persepsi mereka (Zeithaml., 1990: 19) dalam Laksana (2008: 88). 

 

 

Pelayanan (Service) menurut Kotler (1996: 578) dalam Laksana (2008: 

85) yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan faktor yang 
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sangat penting khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa. Pelayanan pelanggan ini sangat penting artinya bagi kehidupan 

suatu perusahaan, karena tanpa pelanggan, maka tidak akan terjadi 

transaksi jual beli diantara keduanya. Untuk kegiatan pelayanan 

perusahaan haruslah berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

 

5. Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa/SERVQUAL 

A. Bukti Fisik (tangibles) 

 

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry,(1998) Lupiyoadi (2014: 

216) bukti fisik (tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat 

diandalkan serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu 

cara perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas layanan terhadap 

anggota. Sedangkan bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi (Subagyo, 2010: 13). 

 

Kotler dan Keller (2009: 53), menyatakan bahwa bukti fisik atau 

wujud merupakan penampilan fisik, perlengkapan, karyawan, dan 

bahan komunikasi. Bukti fisik salah satu dimensi kualitas pelayanan 

perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena aktifitas usaha dalam jasa 

banyak bergantung pada sifat pelanggan dalam berinteraksi langsung 

dengan perusahaan. 
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Hubungan bukti fisik (tangible) dengan kepuasan pelanggan. Menurut 

Parasuraman dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 135), menyatakan 

bahwa berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan 

material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan khususnya perusahaan jasa, 

para pelanggan akan banyak dipengaruhi oleh atribut-atribut yang 

digunakan oleh perusahaan seperti penampilan karyawan. 

 

B. Keandalan (reliability) 

 

 

Keandalan (reliability) merupakan kemampuan memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan (Subagyo, 

2010: 13). Sedangkan menurut Parasuraman, Zeithaml dan 

Berry,(1998) dalam Lupiyoadi (2014: 216) keandalan (reliability) 

adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan apa yang telah dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan anggota yang tercermin dari ketepatan 

waktu, pelayanan yang sama untuk semua anggota tanpa kesalahan, 

sikap simpatik, dan akurasi yang tinggi. 

 

Keandalan (reliability) menurut Kotler dan Keller (2009: 53) 

keandalan berkaitan dengan kemampuan perusahaan memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara andal dan akurat. 

Atribut yang ada dalam dimensi keandalan ini memberikan pelayanan 

sesuai dengan janji, pertanggungjawaban tentang penanganan 
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pelanggan akan masalah pelayanan dan memberikan pelayanan tepat 

waktu. 

 

Hubungan keandalan (reliability) dengan kepuasan pelanggan. Jadi 

layanan yang akurat sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

termasuk memiliki karyawan-karyawan yang handal dibidangnya, 

maka para pelanggan akan merasa puas terhadap perusahaan (Kotler 

dan Keller, 2009: 53). 

 

C. Daya Tanggap (responsiveness) 

 

 

Daya Tanggap (Responsiveness)adalah keinginan dan jesediaan para 

karyawan unutk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap (Subagyo, 2010: 12). Sedangkan menurut 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry,(1998) dalam Lupiyoadi (2014: 216) 

daya tanggap (responsiveness) adalah suatu kebijakan untuk membantu 

dan memeberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada para anggota 

dengan menyampaikan informasi yang jelas. Memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada anggota dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa yang diberikan oleh koperasi. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009: 53) daya tanggap merupakan 

kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 

Dalam dimensi ini suatu perusahaan harus memberikan pelayanan dan 

menanggapi permintaan dari sudut pandang perusahaan. 
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Hubungan daya tanggap dengan kepuasan anggota adalah daya 

tanggap mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan anggota. 

Semakin baik persepsi anggota terhadap daya tanggap maka kepuasan 

anggota juga akan semakin tinggi. Jika persepsi anggota terhadap daya 

tanggap buruk maka kepuasan anggota juga akan semakin rendah.  

 

D. Jaminan (assurance) 

 

 

Jaminan (assurance)mencangkup  pengetahuan kompetensi, kesopanan 

dan sifat dapat dipercaya dengan dimiliki para karyawan; bebas dari 

bahaya fisik, risiko, atau keragu-raguan (Subagyo, 2010: 12). 

Sedangkan menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry,(1998) 

Lupiyoadi (2014: 216) jaminan adalah pengetahuan, kesopan-santunan 

dan kemampuan para karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para konsumen kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa 

komponen, antara lain : 

1. Komunikasi (communication), yaitu secara terus menerus 

memberikan informasi kepada para konsumen dalam bahasa dan 

penggunaan kata yang jelas sehingga dapat dengan mudah 

mengerti apa yang diinformasikan karyawan serta dengan cepat 

dan tanggap menyikapi keluhan dan komplain dari para konsumen. 

2. Kredibilitas (credibility), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan 

yang diberikan kepada konsumen, believability atau sikap 

kejujuran, menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas 

yang baik bagi perusahaan pada masa yang akan datang. 

3. Keamanan (security), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari 

para konsumen akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan 

yang diberikan mampu memberikan suatu jaminan kepercayaan. 

4. Kompetensi (competence), yaitu keterampilan yang dimiliki dan 

dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 

dapat dilaksanakan dengan optimal. 

5. Sopan santun (courtesy), dalam pelayanan adanya suatu nilai moral 

yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan 

kepada konsumen. Jaminan akan kesopan-santunan yang 
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ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan kondisi dan situasi 

yang ada. 

 

 

Semakin baik persepsi anggota terhadap jaminan maka kepuasan 

anggota juga akan semakin tinggi. Jika persepsi anggota terhadap 

jaminan buruk maka kepuasan anggota juga akan semakin rendah.  

 

Parasuraman dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 134), menyatakan 

bahwa jaminan (assurance) yaitu karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman kepada pelanggan. Jadi dengan adanya 

kepercayaan yang diberikan terhadap pelanggan dengan rasa aman, 

maka pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan perusahaan 

tersebut. Hubungan jaminan (assurance) terhadap kepuasan pelanggan. 

Jadi dengan kepercayaan yang diberikan terhadap pelanggan dengan 

rasa aman, maka pelanggan pun akan mereasa puas dengan pelayanan 

tersebut. 

 

E. Empati (empathy) 

 

 

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry,(1998) Lupiyoadi (2014: 

216) empati (empathy) yaitu memberikan sikap yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada konsumen dengan 

berupaya memahami keinginannya. Suatu perusahaan dapat berhasil 

tumbuh dan berkembang apabila dapat mengerti kebutuhan dan 

keinginan konsumennya. 
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Atribut-atribut yang ada dalam empati, meliputi (Subagyo, 2010:13) : 

1. Kemudahan dalam menjalin hubungan 

2. Komunikasi yang efektif 

3. Perhatian personal 

4. Pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan. 

 

 

Semakin baik persepsi anggota terhadap empati maka kepuasan 

anggota juga akan semakin tinggi. Jika persepsi anggota terhadap 

empati buruk maka kepuasan anggota juga akan semakin rendah.  

 

Aspek empati dalam menjalankan perusahaan jasa menjadi hal yang 

sangat penting, karena antara penyajiannya terhadap konsumen 

berjalan secara langsung. Menurut Parasuraman, Zeithaml dan 

Berry,(1998) dalam Lupiyoadi (2014: 216) dimensi empati merupakan 

penggabungan dari dimensi : 

1. Akses (access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan perusahaan. 

2. Komunikasi (communication), merupakan kemampuan melakukan 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau 

memperoleh masukan dari konsumen. 

3. Kemampuan memahami konsumen (understanding the costomer), 

yaitu meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa empati yaitu perhatian khusus 

individu terhadap segala kebutuhan anggota dan adanya komunikasi 

yang baik antara karyawan koperasi dengan anggotanya. Dengan 

adanya perhatian khusus dan komunikasi yang baik dari karyawan 

koperasi terhadap anggota maka akan berpengaruh pada kepuasan 

anggota. Anggota  merasa diperhatikan oleh pihak koperasi yaitu apa 
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yang dibutuhkan dan yang dikeluhkan segera ditanggapi dengan baik 

oleh pihak koperasi. 

 

6. Pemasaran Jasa  

 

 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata “jasa” 

(service)  itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi 

(personal service) sampai jasa suatu produk. Sejauh ini sudah banyak 

pakar pemasaran yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. 

Beberapa pendapat para ahli tentang jasa. Menurut Kotler (2002: 486) 

mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan 

oleh satu pihak ke pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidakmengakibatkan kepemilikan apapun. 

 

Menurut Rangkuti (2002: 26) jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau 

tindakan tak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa jasa bukanlah barang, tetapi suatu aktifitas yang tidak 

dapat dirasakan secara fisik dan memebutuhkan interaksi antara satu pihak 

ke pihak lain. 

 

Menurut Kotler (2001: 429) dalam Laksana (2008: 85) mengemukakan 

bahwa jasa memiliki empat karakteristik, antara lain: 

1. Intangible (tidak berwujud)  

Jasa tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan, dan 

didengar sebelum membeli. 

2. Iinseparability (tidak dipisahkan)  

Jasa yang dapat dipisahkan dari pembeli jasa itu, baik pembeli jaa itu 

adalah orang maupun mesin. Jasa tidak dapat dijejerkan pada rak-rak 

penjualan dan dapat dibeli oleh konsumen kapan saja dibutuhkan. 

3. Variability (keanekarupaan)  
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Jasa sangat beraneka rupa karena tergantung siapa yang 

menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan.  

4. Perishability (tidak tahan lama)  

Jasa tidak dapat tahan lama, karenanya tidak dapat disimpan untuk 

penjualan atau penggunaan dikemudian hari. Sifat jasa yang tidak 

tahan lama ini bukanlah masalah kalau permintaan tetap atau teratur, 

karena jasa-jasa sebelumnya dengan mudah disusun terlebih dahulu, 

kalau permintaan berfluktuasi, permintaan jasa akan dihadapkan pada 

berbagai masalah yang sulit. 

 

Kualitas pelayanan pada pemasaran jasa lebih dilihat dari kegiatan 

distribusi, dan logistik, dimana pelayanan diberikan kepada anggota untuk 

mencapai kepuasan. Kegiatan sebelum transaksi akan turut 

memperngaruhi kegiatan pada saat melakukan transaksi dan setelah 

melakukan transaksi. Karena itu pendahuluannya harus sebaik mungkin 

sehinggan anggota memberikan respon yang positif dan menunjukkan 

loyalitas yang tinggi sehingga diperlukan manajemen pemasaran yang 

baik. Manajemen pemasaran sangat penting bagi karyawan dalam 

mengelola perusahaan. Selain itu ilmu manajemen pemasaran dapat 

diperoleh ketika diperguruan tinggi pada mata kuliah Manajemen 

Pemasaran. Sedangkan di Sekolah Menengah Atas yaitu pada mata 

pelajaran ekonomi SK 4 Memahami Pengelolaan Koperasi dan 

Kewirausahaan dalam KD 4.1 Mendeskripsikan cara pengembangan 

koperasi dan koperasi sekolah. Materi koperasi terdapat pada kelas 12 

semester 2. Materi koperasi pada bab 11 yang membahas tentang 

organisasi dan pengelolaan koperasi.  
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7. Perkoperasian 

A. Pengertian koperasi 

 

Koperasi merupakan suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama 

yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan 

semangan tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa. Sehingga 

masing masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan 

mendapat imbalan sebanding dengan tingkat hubungan mereka dengan 

perserikatan itu (Arifin, 2001: 98). 

 

Koperasi adalah badan usaha yang berangggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

asas kekeluargaan. Bidang usaha koperasi ada terdiri dari beberapa bidang 

yaitu Koperasi Konsumsi, adalah Koperasi yang bergerak dibidang usaha 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Koperasi Produksi, adalah koperasi 

yang bergerak dibidang pembuatan barang. Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP), adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi 

Jasa, adalah koperasi yang bergerak dibidang pelayanan jasa. 

 

Berikut ini pengertian koperasi menurut para ahli. 

1. R.M Margono Djojohadikoesoemom, koperasi adalah perkumpulan 

manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja 

sama untuk memajukan ekonominya. 

2. Prof. R.S. Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu badan usaha yang 

secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga 
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pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas 

dasar nir laba atau dasar biaya. 

Dilihat dari defini tersebut mengenai koperasi, dapat diketahui bahwa 

koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan 

usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga 

mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui 

perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh 

anggotanya.  

 

B. Fungsi dan Peranan Koperasi 

Dalam setiap organisasi memiliki fungsi dan peranan tertentu, begitupun 

dengan organisasi koperasi. Menurut Arifin (2001: 101), menyatakan 

bahwa perkoperasian di Indonesia seharusnya berfungsi dan memiliki 

peran sebagai berikut. 

1. Mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota 

koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.  

2. Berperan secara aktif (role actively) dalam rangka meningkatkan dan 

memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat 

3. Memperkuat serta mengkokohkan perekonomian rakyat Indonesia 

sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan 

koperasi sebagai soko gurunya. 

4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi 

 

Berkembangnya koperasi memberikan bukti bahwa pendemokrasian 

ekonomi telah berlangsung saat ini, karena sebagian terbesar dari 

seluruh rakyat Indonesia yang ekonominya relatif lemah telah ikut 

serta menjadi pemilik dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita 

perekonomian Bangsa Indonesia, yaitu hidup sejahtera, adil, dan 
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makmur. Untuk mewujudkan cita-cita perekonomian yang baik 

diperlukan generasi bangsa yang baik pula. Adanya mata pelajaran 

tentang perkoperasian di sekolah dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang koperasi, yaitu yang ada di Sekolah Menengah Atas pada mata 

pelajaran ekonomi SK 4 Memahami Pengelolaan Koperasi dan 

Kewirausahaan dalam KD 4.1 Mendeskripsikan cara pengembangan 

koperasi dan koperasi sekolah. Materi koperasi terdapat pada kelas 12 

semester 2. Materi koperasi pada bab 11 yang membahas tentang 

organisasi dan pengelolaan koperasi. Dengan adanya materi 

perkoperasian di sekolah tersebut akan meningkatkan wawasan untuk 

generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia agar 

perkoperasian di Indonesia lebih maju. 

 

C. Tujuan Koperasi 

 

Tujuan didirikannya koperasi.menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 

1992 Pasal 3 koperasi bertujuan untuk. 

1) memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

2) Menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik 

dibanding sebelum bergabung dengan koperasi 

 

Melalui koperasi para anggota ikut, secara aktif memperbaiki 

kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang 
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disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan 

pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen 

maupun konsumen. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

 

Berbagai penelitian yang relevan ini penulis gunakan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan untuk menguji permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan 

studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang diharapkan 

dalam skripsi yang telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

Pada bagian ini dijelaskan tentang objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu 

dan hasil penelitian. Fakta-fakta atau data yang dikemukakan diambil dari 

sumber-sumber aslinya. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan telaah pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Penelitian yang Relevan 

No 
Judul Penelitian 

Nama 

Peneliti 
Kesimpulan 

1. Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah (Studi pada 

PD. BKK Wedi 

Kabupaten Klaten 

Cabang Karanganom) 

Alifian 

Amanullah 

(2012) 

Kualitas pelayanan yang dilihat dari 

5 dimensi : tangibles, reliability, 

responsivess, assurance, empathy 

secara simultan maupun parsial 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada PD. BKK Wedi 

Kabupaten Klaten Cabang 

Karanganom). Angka Adjusted R 

Square sebesar 0,528 menunjukkan 

bahwa 5,28% variabel kepuasan 

nasabah dapat dijelaskan oleh kelima 

variabel independen dalam 

persamaan regresi. Sedangkan 

sisanya sebesar 47,2% dijelaskan 

oleh faktor selain kualitas pelayanan 

 



36 

 

Tabel 5. Lanjutan 

2. Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah (studi pada 

Bank Jateng Cabang 

Utama Semarang) 

Tri Leksono 

(2009) 

Hasil variabel (tangibles) berpengaruh 

positif sebesar 0,201 dan signifikan 

terhadap  kepuasan nasabah (Sig= 

0,016), Hasil variabel (reliability) 

berpengaruh positif sebesar 0,224 dan 

signifikan terhadap  kepuasan nasabah 

(Sig= 0,012), Hasil variabel 

(responsivess) berpengaruh positif 

sebesar 0,198 dan signifikan terhadap  

kepuasan nasabah (Sig= 0,023), Hasil 

variabel (assurance) berpengaruh 

positif sebesar 0,188 dan signifikan 

terhadap  kepuasan nasabah (Sig= 

0,017), Hasil variabel (empathy) 

berpengaruh positif sebesar 0,239 dan 

signifikan terhadap  kepuasan nasabah 

(Sig= 0,012). Secara bersama-sama 

variabel bukti Fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah.  

3. Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

(menggunakan jasa 

penginapan Villa 

Agrowisata kebun teh 

Pagilaran) 

Ratih 

Hardiyati 

(2014) 

Urutan secara individu dari masing-

masing variabel yang paling 

berpengaruh adalah variabel assurance 

dengan koefisien regresi sebesar 0,316 

lalu tangible dengan koefisien regresi 

sebesar 0,271 kemudian diikuti dengan 

responsiveness dengan koefisien 

regresi sebesar 0,917 sedangkan 

variabel yang berpengaruh paling 

rendah adalah empathy denngan 

koefisien regresi sebesar 0,165. 

4. Analisis Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

pada PT. Bank Sinar 

Mas Kota Gorontalo 

Supardi Nani 

(2014) 

Kualitas pelayanan secara parsial dan 

simultan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah bank sulut, dimana 

nilai Pvalue 0,000 < 0,05 Koefisien 

determinasi (R2) menunjukkan 

besarnya kontribusi 0,643 atau 64,3% 

dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah, sedangkan sisanya 

yaitu 52,8% berupa kontribusi dari 

faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

5. Analisis pengaruh 

kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Inap 

Semiaji 

Santoso (2012) 

Variabel yang paling dominan 

memiliki pengaruh signifikan adalah 

responsivininess. Hasil korfisien 

determinasi (R square) diperoleh 
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kelas III pada RS. 

Roemani 

Muhammadiyah 

Semarang 

54,5% hal ini berarti variabel bebas 

mampu menjelaskan variabel terikat. 

Sedangkan sisanya 45,5% dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian 

ini 

Sumber : Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian, 2016 

C. Kerangka Pikir 

 

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan dari suatu pemasaran jasa. Apabila 

pelanggan puas, maka perusahaan penyelenggara jasa dapat melakukan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan pelayanan jasa. 

Berdasarkan pada dimensi kualitas jasa, terdapat 5 kriteria penentu kualitas 

layanan jasa yaitu: bukti fisik (tangible), keandalan (reliability), ketanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) mempengaruhi 

tingkat kepuasan anggota, maka kelima unsur diatas akan mendasari kerangka 

pemikiran ini. 

 

Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit untuk ditiru. 

Karena kualitas pelayanan merupakan suatu tolak ukur yang mempunyai 

banyak dimensi. Untuk mempermudah penilaian dan pengukuran kualitas 

pelayanan dikembangkan suatu alat ukur yang sangat berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan. 

 

Parasuraman (Lupiyoadi, 2006: 65), menyatakan bahwa dimensi kualitas 

pelayanan yang mempengaruhi kepuasan yaitu sebagai berikut. 

1. Tangibles (bukti fisik), yaitu kemampuasn suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan pra sarana fisik perusahaan dan keadaan 
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lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

perusahaan. 

2. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memeberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Responsiviness (daya tanggap), yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan. 

4. Assurance (jaminan), yaitu adannya kepastian yaitu kesopan santunan dan 

kemampuan para karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada 

pelanggan agar pelanggan puas. 

5. Empathy (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individu atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 

membangun kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut diduga bahwa variabel terikat kepuasan (Y) 

dipengaruhi oleh berbagai variabel bebas, diantaranya bukti fisik (X1), 

keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5). 

Berdasarkan kerangka pikir, maka hubungan antar variabel dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada paradigma penelitian seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

      

      

 

      

 

      

 

Gambar 2. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

Bukti fisik(  ) 

Keandalan (  ) 

Daya tanggap(  )

  

Jaminan (  ) 

Kepuasan (Y) 

Empati(  ) 
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D. Hipotesis 

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh bukti fisik (tangible) terhadap kepuasan anggota. 

2. Ada pengaruh  keandalan (reliability) terhadap kepuasan anggota. 

3. Ada pengaruh daya tanggap (responsiveness) terhadap kepuasan anggota. 

4. Ada pengaruh  jaminan (assurance) terhadap kepuasan anggota. 

5. Ada pengaruh empati (empathy) terhadap kepuasan anggota. 

6. Ada pengaruh kualitas pelayanan/ SERVQUAL(tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy)terhadap kepuasan anggota Koperasi 

Sutrawa Bandar Lampung. 



 

III . METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian merupakan bagian dari metode penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalahmetode descriptif verifikatf dengan 

pendekatan ex post facto dan survey. 

 

Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, 

mengklarifikasi, dan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fenomena atau kenyataan 

sosial, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

dengan cara mendeskripsikan jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah 

dan unit yang diteliti. Sedangkan verifikatif menunjukkan penelitian mencari 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Basrowi, 2006:96).  

 

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan mengumpulkan fakta-fakta 

yang terjadi di Koperasi Sutrawa Bandar Lampung, dengan adanya data-data 

yang dikumpulkan peneliti akan mengidentifikasi masalah yang terjadi lalu 

mencari kebenaran pengaruh yang terjadi antar variabel yang menjadi sebab 
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terjadinya masalah yaitu kepuasan anggota. sehingga peneliti akan mendapat 

informasi penting yang dapat bermanfaat untuk sekitarnya. 

 

Pendekatan ex post factoadalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara mengambil data secara langsung di area 

penelitian yang dapat menggambarkan data-data masa lalu dan kondisi 

lapangan sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pendekatansurveyadalah pendekatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Sehingga 

ditemukan kejadian-kejaidan relatif, distributif, dan hubungan-hubungan 

antara variabel sosiologis mapupun psikologis (Sugiono, 2010: 7). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalahwilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 

2013: 117). 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi 

SutrawaBandar Lampung yang berjumlah 85 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif (mewakili) (Sugiono, 2013: 118). Untuk 

menentukan besarnya sampel pada populasi penelitian ini, dihitung 

berdasarkan rumus Slovin. Rumusnya adalah sebagai berikut : 

 

n =
 

     
 

Dimana : 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e
2 

= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 2%. 

 

Populasi pada penelitian ini adalah 85 orang dan presisi yang ditetapkan 

atau tingkat signifikansi yang diinginkan adalah 5%, maka besarnya 

sampel pada penelitian ini adalah : 

n =  
  

  (  )(    ) 
 = 70 (Sudjarwo dan Basrowi, 2009: 269) 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik problability sampling dengan simple random 

sampling. Dimana problability sampling adalah teknik pengambilan 
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sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan simple random 

sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara 

demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiono, 

2013: 120).  

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut (Sugiono, 2009: 61).  

 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu. 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian utama 

peneliti. Hakekat yang menjadi pusat perhatian utama peneliti. Hakekat 

sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel 

dependen yang digunakan dalam sebuah model. Validitas dari atau atas 

faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti 

(Ferdinand, 2006: 26). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah : kepuasan anggota Y . 

2. Variabel Bebas(Independent Variable) 

Variabel bebas yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun 
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yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006: 26). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah. 

a. Tangible  (  ) 

b. Reliability  (  ) 

c. Responsiveness (  ) 

d. Assurance  (  ) 

e. Empathy  (  ) 

f. Dimensi SERVQUAL (  ) 

 

 

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual Variabel 
 

 

Definisi konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. 

Generalisasi merupakan proses bagaimana memperoleh prinsip dari 

berbagai pengalaman yang berasal dari literatur dan empiris (Bungin, 

2005: 57). Konsep penelitian didesain untuk memberikan bahan 

pemahaman terhadap variabel penelitian (Bungin, 2005: 59). Komponen 

variabel-variabel penelitian ini adalah X1= Bukti Fisik (Tangible), X2= 

Kehandalan (Reliability), X3= Daya tanggap (Responsiveness), X4= 

Jaminan (Assurance), X5 = Empati (Empathy), X6= Dimensi SERVQUAL 

dan Variabel Y = Kepuasan Anggota. 
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2. Definisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka dalam penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas (Independent variable) 

Variabel bebas dalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat (Sugiono, 2007:33). Adapun variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan koperasi 

“SUTRAWA” Bandar Lampung (X), yang terdiri dari   = Bukti Fisik 

(Tangible),   = Kehandalan (Reliability),   = Daya tanggap 

(Responsiveness),   = Jaminan (Assurance),   = Empati (Empathy), 

dan    = Dimensi SERVQUAL. 

2. Variabel terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2007:33). 

Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kepuasan anggota (Y).  

 

Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan 

dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (service quality) 

yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk. Jika kenyataannya sama 

atau lebih dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan 

berkualitas dan memuaskan. Sebaliknya, jika kenyataannya kurang 

dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan tidak berkualitas 

atau tidak memuaskan (Parasuraman, 1998) dalam Lupiyoadi (2014: 

216). Terdapat dimensi pada kualitas pelayanan yaitu  Bukti Fisik 
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(tangibles), Keandalan (reliabel), Daya Tanggap (responsiviness), 

Jaminan (assurance), Empati (empathy). 

 

Menurut Subagyo (2010: 13), menyatakan bahwa  Bukti fisik 

(tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana 

komunikasi. Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan khususnya 

perusahaan jasa, para pelanggan akan banyak dipengaruhi oleh atribut-

atribut yang digunakan oleh perusahaan seperti penampilan karyawan. 

Skala pengukuran interval dengan semantic diferensial. 

 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry,(1998) Lupiyoadi (2014: 216) 

keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan anggota 

yang tercermin dari ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua anggota tanpa kesalahan, sikap simpatik, dan akurasi yang 

tinggi. Skala pengukuran interval dengan semantic diferensial. 

 

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry,(1998) dalam Lupiyoadi 

(2014: 216) daya tanggap (responsiveness) adalah suatu kebijakan 

untuk membantu dan memeberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada para anggota dengan menyampaikan informasi yang jelas. 

Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada anggota dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh koperasi. 

Skala pengukuran interval dengan semantic diferensial. 
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Parasuraman dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 134), menyatakan 

bahwa jaminan (assurance) yaitu karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman kepada pelanggan. Jadi dengan adanya 

kepercayaan yang diberikan terhadap pelanggan dengan rasa aman, 

maka pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan perusahaan 

tersebut. Skala pengukuran interval dengan semantic diferensial. 

 

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry,(1998) Lupiyoadi (2014: 

216) empati (empathy) yaitu memberikan sikap yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada konsumen dengan 

berupaya memahami keinginannya. Suatu perusahaan dapat berhasil 

tumbuh dan berkembang apabila dapat mengerti kebutuhan dan 

keinginan konsumennya. Skala pengukuran interval dengan semantic 

diferensial. 

 

Selanjutnya konsep, variabel, indikator serta item-item sebagaimana di 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 6. Konsep, Variabel, Indikator, Sub Indikator, dan Skala 

Pengukuran. 

 

KONSEP 

 

VARIABEL 

 

INDIKATOR 

 

SUB 

INDIKATOR 

SKALA 

PENGUKURAN 

Kualitas 

pelayanan/ 

Dimensi 

SEVQUAL 

Bukti Fisik 

(Tangible) (X1) 

Fasilitas fisik, 

perlengkapan, 

karyawan, dan 

sarana 

komunikasi 

1. Penggunaan 

peralatan 

mutakir atau 

terbaru 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

(X1.1) 

2. Fasilitas 

fisik (ruang 

tunggu, 

toilet) yang 

nyaan dan 

bersih 

(X1.2) 

3. Karyawan 

berpenampil

an rapi 

selama 

bertugas 

(X1.3) 

4. Keselarasan 

fasilitas fisik 

koperasi 

dengan jenis 

pelaynan 

yang 

diberikan 

(X1.4) 

Interval dengan 

semantic 

diferensial. 

 Keandalan 

(reliability) 

(X2) 

Kemampuan 

memberikan 

pelayanan 

sesuai dengan 

janji dan 

memuaskan 

1. Karyawan 

menyelesaik

an pekerjaan 

sesuai 

dengan 

waktu yang 

dijanjikan 

(X2.1) 

2. Karyawan 

memperhati

kan saat 

anggota 

Interval dengan 

semantic 

diferensial. 
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Tabel 6. Lanjutan 

   menyampaik

an 

keluhannya 

(X2.2) 

3. Keandalan 

karyawan 

dalam 

mengerjakan 

pelayanan 

jasa dari 

awal sampai 

akhir (X2.3) 

4. Penggunaan 

sysrem 

pencatatan 

yang akurat 

(pencatatan 

data anggota 

dalam 

komputer) 

(X2.4) 

 

 Daya 

Tanggap 

(responsivines

s) (X3) 

Respon yang 

cepat dan tepat 

1. Giliran 

pelayanan 

dengan 

nomor 

antrian 

(X3.1) 

2. Kesediaan 

karyawan 

dalam 

memberika

n pelayanan 

jasa dengan 

cepat 

(X3.2) 

3. Kesediaan 

karyawan 

dalam 

membantu 

atau 

menangani 

keluhan 

anggota 

(X3.3) 

4. Kesediaan 

karyawan 

dalam 

memberika

n informasi  

Interval dengan 

semantic diferensial 
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Tabel 6. Lanjutan 

   yang 

dibutuhkan 

anggota 

(X3.4) 

 

 Jaminan 

(assurance) 

(X4) 

Kemampuan 

dipercaya dan 

kesopanan 

1. Karyawan 

yang jujur 

dan dapat 

dipercaya 

(X4.1) 

2. Perasaan 

aman 

selama 

anggota 

berurusan 

dengan 

karyawan 

(X4.2) 

3. Sikap 

karyawan 

yang ramah 

tamah dan 

sopan saat 

memberika

n pelayanan 

jasa (X4.3) 

4. Karyawan 

berpengeta

huan luas 

sehingga 

mampu 

menangani 

permasalah

an anggota 

(X4.4) 

Interval dengan 

semantic 

diferensial. 

 Empati 

(emphaty) 

(X5) 

Perhatian yang 

tulus dan 

bersifat 

individual 

1. Perusahaan 

memberikan 

perhatian 

secara 

individual 

kepada 

anggota 

(X5.1) 

2. Kesungguha

n 

perusahaan 

dalam 

memperhati

kan 

kepentingan- 

Interval dengan 

semantic 

diferensial 
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Tabel 6. Lanjutan 

   kepentingan 

anggota 

(X5.2) 

3. Kepahaman 

karyawan 

akan 

kebutuhan 

Kepahaman 

karyawan 

akan 

kebutuhan 

kebutuhan 

anggota 

(X5.3) 

4. Karyawan 

memberika

n pelayanan 

secara 

merata 

tanpa 

memandang 

status dan 

ekonomi 

(X5.4) 

 

Kepuasan 

Anggota 

(Y) 

Harapan dan 

Keinginan 

Anggota (Y1) 

Respon 

Anggota, 

Keluhan dan 

Saran. 

1. Kualitas 

pelayanan 

Koperasi 

Sutrawa 

Bandar 

Lampung 

sesuai 

dengan 

harapan 

anggota 

(Y1.1) 

2. Kualitas 

pelayanan 

Koperasi 

Sutrawa 

Bandar 

Lampung 

sesuai 

dengan 

keinginan 

anggota 

(Y1.2) 

3. Kualitas 

pelayanan 

Koperasi 

Interval dengan 

semantic 

diferensial 
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Tabel 6. Lanjutan 

   Sutrawa 

Bandar 

Lampung 

sesuai 

dengan 

harapan 

anggota 

(Y1.3) 

4. Kualitas 

pelayanan 

Koperasi 

Sutrawa 

Bandar 

Lampung 

sesuai 

dengan 

keinginan 

anggota 

(Y1.4) 

 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu para anggota Koperasi 

“Sutrawa” Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah 

anggota Koperasi “Sutrawa” Bandar Lampung selama tahun 2016. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut. 

A. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan 

kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakanpertanyaan 

terbuka dan tertutup. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan 

langsung dari pengisian kuesioner (angket) yang ditujukan kepada 

responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kombinasi 

pertanyaan tertutup dan pernyataan terbuka, yang diberikan kepada 

responden secara langsung sehingga didapatkan keobjektifan data yang 

tepat. Data yang dikumpulkan meliputi identitas responden serta 

tanggapan anggota terhadap kualitas pelayanan Koperasi „Sutrawa”. 

 

Pertanyaan-pertanyaan pada angket dibuat dengan semantic defentrial. 

Skala differensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan semantic, 

responden untuk menjawab pertanyaan dalam satu garis kontinum yang 

bertentangan yaitu positif negative. Data yang diperoleh biasanya data 

interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok 

(Iskandar, 2009 : 84). Skala ini berisikan serangkaian karakteristik bipolar 

(dua kutub), seperti : panas-dingin, baik-buruk, dll. Karakteristik bipolar 

mempunyai tiga dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek : 

a. Potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik satu objek. 

b. Evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak. 

c. Aktivitas, yaitu tingkatan gerakan suatu objek. 
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Skala ini diisi dengan menggunakan tanda (√) untuk penilaian yang sesuai 

dengan hati para responden yang mengisi kuesioner dengan penilaian dari 

angka 1 sampai 7. Dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Sangat tidak       sangat setuju 

setuju  

 

   1 2      3         4       5        6        7 

B. Teknik Wawancara 

Selain kuesioner, juga digunakan teknik wawancara untuk mendukung 

akurasi dan kelengkapan kuesioner tersebut. Wawancara juga digunakan 

untuk memperluas pandangan peneliti tentang data-data lain yang tidak 

terformulasi dalam kuesioner. Namun, akan memiliki implikasi strategis 

bagi perusahaan, sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Selain itu wawancara juga digunakan untuk melengkapi data yang 

terkumpul melalui kuesioner. 

C. Observasi 

Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung pada objek penelitian. 

D. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. 
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G. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian 

 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus memenuhi 

persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus 

memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel. 

 

1. Uji Validitas 

 

Uji validitas digunakan agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen 

atau alat untuk mengevaluasinya harus valid. Dengan kata lain, instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur. Valid dalam istilah Indonesia dapat dikatakan sahih. Seperti 

pendapat Arikunto (2009: 58), yang menyatakan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjang tingkat validitas atau kesahihan suatu 

instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel untuk mengukur tingkat validitas 

kuesioner yang diteliti secara tepat. Teknik yang digunakan untuk 

mnegetahui kesejajaran adalah teknik Korelasi Product Moment yang 

menyatakan hubungan skor masing-masing item pernyataan dengan skor 

total beberapa sumbangan skor masing-masing item pernyataan dengan 

skor total. 

 

Adapun rumus Korelasi Product Moment adalah : 

rxy = 
  ∑    (∑  ) (∑   )

√    ∑    ( ∑ )  √  ∑    ( ∑ )   

 

Dimana : 

rxy  = Koefisien korelasi antara dan y 
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n  = Jumlah responden/sampel variabel x 

∑   = Jumlah skor item X 

∑   = Jumlah skor item Y 

∑    = Skor rata-rata dari X dan Y 

 

Kriteria pengujian r hitung <r tabel dengan taraf signifikan 0,05 maka alat 

pengukur tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika r hitung >r tabel maka 

alat pengukur atau angket tersebut tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009 : 

110). 

 

1) Bukti Fisik (tangibles)(X1) 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung >r tabel maka pernyataan 

tersebut valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009: 

110). Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal semuanya valid, 

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X1 berjumlah 10 butir 

pertanyaan (lampiran 5). 

2) Kehandalan (reliability)(X2) 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung >r tabel maka pernyataan 

tersebut valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009: 

110). Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal semuanya valid, 

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X2 berjumlah 10 butir 

pertanyaan (lampiran 5). 

3) Daya Tanggap (responsiveness))(X3) 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung >r tabel maka pernyataan 

tersebut valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009: 
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110). Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal semuanya valid, 

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X3 berjumlah 10 butir 

pertanyaan (lampiran 5). 

4) Jaminan (assurance)(X4) 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung >r tabel maka pernyataan 

tersebut valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009: 

110). Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal semuanya valid, 

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X4 berjumlah 10 butir 

pertanyaan (lampiran 5). 

5) Empati (empaty)(X5) 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung >r tabel maka pernyataan 

tersebut valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009: 

110). Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal semuanya valid, 

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X5 berjumlah 10 butir 

pertanyaan (lampiran 5). 

6) Kepuasan Anggota (Y) 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung >r tabel maka pernyataan 

tersebut valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009: 

110). Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal semuanya valid, 

sehingga angket yang digunakan untuk variabel Y berjumlah 10 butir 

pertanyaan (lampiran 5). 

 

2. Uji Reliabilitas 
 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
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dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan 

rumus Alpha yaitu : 

    ∑   i 

r11 =  
 

 (     )
1 -      

        i 

 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

∑   i  = Skor tiap-tiap item 

n  = Banyaknya butir soal 

   i  = Varians total 

 

Dengan kriteria pengujian rhitung >rtabel, dengan taraf signifikansi 0,05 

maka alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya,  jika rhitung 

<rtabel, maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Kemudian untuk 

menginterprestasikan besarnya nilai korelasi sebagai berikut : 

a. Antara 0,800 – 1,000 : Sangat tinggi 

b. Antara 0,600 – 0,800 : Tinggi 

c. Antara 0,400 – 0,600 : Sedang 

d. Antara 0,200 – 0,400 : Sendah 

e. Antara 0,000 – 0,200 :Sangat rendah (Arikunto,2009 :75). 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil. 

 

1. Bukti Fisik (tangibles) (X1) 

Jika bukti fisik rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika 



59 
 

rhitung>rtabel, maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh 

variabel bukti fisik reliabel sebesar 0,932. 

 

 

2. Keandalan (reliabel) (X2) 

Jika Keandalan rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika 

rhitung>rtabel, maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh 

variabel keandalan reliabel sebesar 0,866. 

 

 

 

3. Daya Tanggap (responsiviness) (X3) 

Jika daya tanggap rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika 

rhitung>rtabel, maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh 

variabel daya tanggap reliabel sebesar 0,917. 

 

 

 

4. Jaminan (assurance) (X4) 

Jika jaminan rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika rhitung>rtabel, 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

Bukti Fisik 
0,932 10 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

Keandalan  
0,866 

10 

 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

Daya 

Tanggap 
0,917 10 
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maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel jaminan 

reliabel sebesar 0,944. 

 

 

 

5. Empati (empathy) (X5) 

Jika empati rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika rhitung>rtabel, 

maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel empati 

reliabel sebesar 0,948. 

 

 

6. Kepuasan Anggota (Y) 

Jika empati rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika rhitung>rtabel, 

maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel empati 

reliabel sebesar 0,947. 

 

 

 

 

 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

Jaminan 
0,944 10 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

Empati 
0,948 10 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

Kepuasan 
0,947 10 
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H. Uji Persyaratan Statistik Parametrik 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan 

menggunakan statistik Kolmogrov Smirnov. 

 

Rumusan Hipotesis : 

Ho : Data berasal dari populasi beristribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdisribusi normal 

 

Kriteria pengujian : 

1. Tolak Hoapabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti 

berdistribusi sampel tidak normal. 

2. Terima Ha apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti 

berdistribusi sampel normal. 

 

2. Uji Homogenitas 
 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas data 

digunakan Uji Levene Statistic. 

Rumusan Hipotesis : 

Ho : Varians populasi 

Ha : Varians populasi adalah tidak homogen. 

 

Kriteria pengujian : 
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1. Jika problabilitas Sig. > 0,05 maka Ho diterima 

2. Jika problabilitas Sig< 0,05 maka Ho ditolak 

 

I. Uji  Persyaratan Regresi Linear Ganda (Uji Asumsi Klasik) 

1. Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linier atau tidak. Menurut Sudarmanto (2005: 135) menyatakan 

bahwa kriteria pengujian yang diterapkan untuk menyatakan kelinieran 

garis regresi dengan menggunakan harga koefisien signifikan dan 

dibandingkan dengan nilai alpha yang dipilih oleh peneliti. Uji kelinieran 

dan keberartian dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi benar-

benar liniear dan berarti, maka perlu adanya suatu pengujian kelinieran 

dan keberartian dengan menggunakan analisis varians. 

 

Uji kelinieran multiple menggunakan statistik F dengan rumus : 

F =  
     

    
 

Keterangan : 

S
2
TC = Varians tuna cocok 

S
2
G = Varians galat 

 

Dengan dk (k-2) dengan dk penyebut (n-k) dengan   = 0,05. Kriteria uji, 

apabila Fhitung> Ftabel maka Ho ditolak yang menyatakan linear dan 

sebaliknya jika Fhitung< Ftabel maka Ho diterima yang menyatakan tidak 

linear. 

Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA aebagai berikut : 
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Tabel 7. Tabel Analisis Varians Anova 

Sumber Dk JK KT F Keterangan 

Total N ∑   ∑     

Koefisien (a) 

Regresi (b/a) 

Residu  

1 

1 

n-2 

JK (a) 

JKreg 

(b/a) 

JK (s) 

JK (a) 

S
2

reg=JK(b/a) 

S
2

sis=
  ( )

   
 

 

S
2

reg 

S
2

sis 

Untuk menguji 

keberartian 

hipotesis 

Tuna Cocok 

Galat/Eror 

k-2 

n-k 

JK (TC) 

JK (G) 

S
2
TC=

  (  )

   
 

S
2
G=

  ( )

   
 

  (  )

   
 

Untuk menguji 

kelinieran 

regresi 

 

Keterangan. 

JK  = Jumlah kuadrat 

KT  = Kuadrat tengah 

n  = Banyaknya responden 

ni  = Banyaknya anggota 

JK (a)  = 
( ∑ )

 
 

JK (b/a) = h (∑   
(∑ ) (∑ )

 
 ) 

JK (G)  = ∑( ∑    
(∑ )

  
 ) 

JK (T)  = ∑   
JK (S)  = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 

JK (TC) = JK (S) – JK (G) 

S
2

reg  = Varians regresi 

S
2

sis  = Varians sisa (Sudjana, 2005: 330-332). 

 

Kriteria Pengujian : 

a. Kriteria Uji Keberartian 

Jika Fhitung> Ftabel dengan dkpembilan 1 dan dk penyebut n-2 dengan 

alpha tertentu maka regresi berarti dan sebaliknya tidak berarti. 

b. Kriteria Uji Kelinieran 

Jika Fhitung ≤ Ftabel dengan dk pembilang k-2 dan dk penyebut n-k maka 

regresi linear dan sebaliknya tidak linear. 

 

2. Uji Multikolonieritas 
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Menurut Sudarmanto (2006: 136- 137) uji asumsi tentang multikolinieritas 

ini maksudnya untuk membuktikan atau menuji ada tidaknya hubungan 

yang linear antara variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lainnya. 

Pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear ganda, maka akan 

terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi 

variabel terikatnya (dependen). Pendugaan tersebut akan dapat 

dipertangungjawabkan apabila terjadi adanya hubungan yang linear 

(multikolinearitas) di antara variabel-variabel bebas. 

 

Adanya hubungan yang linear antar variabel independen akan 

menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh maing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu, 

harus benar-benar dapat menyatakan bahwa tidak terjadi adanya hubungan 

linear di antara variabel-variabel independen tersebut. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Menurut Sudarmanto (2005:138) Jika terjadi hubungan yang linier 

(multikolonieritas) maka akan mengakibatkan : 

a. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, 

dengan demikian menjadi kurang akurat. 

b. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga 

adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya 

berubah sangat berarti. 

c. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen. 

(Sudarmanto, 2006: 138). 

 

Metode uji multikolonieritas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

yaitu : 
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a. Menggunakan koefisien signifikan dan kemudian dibandingkan dengan 

tingkat alpha. 

b. Menggunakan harga koefisien Person Corrrelation. Penentuan harga 

koefisien ditentukan dengan rumus : 

rxy = 
  ∑    (∑  ) (∑   )

√    ∑    ( ∑ )  √  ∑    ( ∑ )   

 (Arikunto, 2007: 72). 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y  

n  = Jumlah responden/sampel variabel 

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor total 

 

Rumusan hipotesis yaitu : 

Ho :tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

a. Apabila koefisien signifikansi < a = 0,05 maka terjadi 

multikolinearitas diantara variabel independennya. 

b. Apabila rhitung< rtabel dengan df = n-1-1 dan   = 0,05 maka Ho 

diterima sehingga tidak terjadi multikorelasi sebaliknya jika rhitung>  

rtabelmaka Ho ditolak dan Ha diterima maka terjadi multikorelasi. 

 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji auotokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik auotokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada 
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model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistik d Durbin-Watson (uji DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

a. Carila nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari 

persamaan yang akan diuji dan dihitung statistik d dengan 

menggunakan persamaan d =∑ (  ut– ut-1)
2∑   

 
2

t. 

b. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian 

lihat Rabel Statistik Durbin Watson untuk mendapatkan nilai-nilai 

kritis d yaitu Durbin-Watson Upper, Du dan nilai Durbin-Watson 

Lower, dll. 

c. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif : 

Ho :   ≤ 0 (tidak ada autokorelasi positif) 

Ha :  < 0 (ada autokorelasi positif) 

 

Berdasarkan keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda 

pertama, uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis 

sama di atas sedangkan langkah 3 adalah menyususun hipotesis nol bahwa 

tidak ada autokorelasi. 

Rumus hipotesis yaitu : 

Ho : tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

Ha : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan, 

Kriteria pengujian : 
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Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau 

mendekati angka 2 maka dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak 

memiliki autokorelasi, dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat 

autokorelasi (Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005: 141). 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 
 

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, 

maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun 

besar dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat 

(Rietveld dan Sunaryanto, dalam Sudarmanto, 2005: 148). 

 

Pengujian rank korelasi spearman (spearman rank correlation). Koefisien 

korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut : 

rs = 1-6 ( 
∑   

  (    )
 ) (Sudarmanto, 2005: 148). 

Keterangan : 

rs = Koefisien korelasi spearman 

di = Perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik 

yang berbeda dari individu atau fenomena ke i 

n = Banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank dimana 

nilai rs adalah -1 ≤ r ≤ 1 

 

Rumusan hipotesis : 

Ho  : tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  

   menjelaskan dan nilai mutlak residual. 

Ha  : ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  

   menjelaskan dan nilai mutlak residual. 
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Kriteria pengujian sebagai berikut : 

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar   yang dipilih (misalnya 

0,05), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas di antara 

data pengamatan tersebut, yang berarti menerima Ho, dan sebaliknya 

apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih kecil dari   yang dipilih 

(misalnya 0,05), maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas di 

antara data pengamatan tersebut, yang berarti menolak Ho. 

 

J. Uji Hipotesis 

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga 

untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y, maka digunakan analisis 

regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara 

yaitu : 

1. Regresi Linier Sederhana 
 

Regresi linier sederhana adalah model statistik yang berfungsi untuk 

menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor 

penyebab (X) terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada 

umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan predictor 

sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga 

dengan response. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan 

SLR (Simple Linear Regression) juga merupakan salah satu metode 

statistik yang dipeergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan 

ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. analisis 
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regresi sederhana digunakan untuk meramalkan perubahan variabel satu 

dengan variabel lain. Dalam hal ini regresi dilakukan untuk menentukan 

kepuasan pelanggan Y yang disebabkan kualitas pelayanan X1. 

 

Untuk menguji kebenaran hipotesis secara simultan (bersama-sama) 

menggunakan Uji F, dengan terlebih dahulu menentukan nilai 

Fhitungdengan menggunakan rumus berikut : 

  =   + bx 

Untuk nilai a dan b dicari dengan rumus : 

  = 
(∑ ) (∑  )  (∑ ) (∑  )

  ∑   (∑ ) 
 

b = 
  ∑   ( ∑ )

  ∑   (∑ ) 
 

Keterangan. 

  =Subyek dalam variabel yang diprediksikan 

  =Nilai Intercept (konstanta) harga Y jika X =0 

b =Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang  

 menunjukkan nilai peningkatan atau penuruan variabel Y 

X =Subyek pada variabel bebas mempunyai nilai tertentu 

Y =Variabel terikat 

(Sudjana, 2005: 325). 

 

Kemudian dilanjutkan dengan uji t. Uji t ini digunakan untuk mengetahui 

taraf signifikansi masing-masing hipotesis, adapun rumus uji t sebagai 

berikut : 

to = 
 

  
 

Keterangan : 

to = Nilai teoritis observasi 

  = Koefisien arah regresi 

   = Standar deviasi 
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(Sudjana, 2005: 326). 

 

Langkah-langkah pengujian koefisien regresi variabel X1, X2 , X3,  X4,  X5 , 

dan X6  (tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan 

dimensi SERVQUAL). 

 

a. Menentukan Hipotesis 

Ho = secara parsial tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat pada anggota Koperasi Sutrawa Bandar 

Lampung 

Ha = secara parsial ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat pada anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan a=5% (signifikansi 5% atau 0,05 

adalahukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). 

c. Menentukan t hitung dengan menggunakan rumus t hitung di atas. 

d. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1-

 ) dan dk = n-2. 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika t tabel < t hitung 

Ha ditolak jika t hitung > t tabel. 

 

2. Regresi Linier Berganda/Multipel 

 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh  tangibles, reliability, responsiveness, assurance,dan empathy 
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terhadap kepuasan anggota dalam menggunakan jasa Koperasi “Sutrawa” 

Bandar Lampung. Model hubungan nilai anggota dengan variabel-variabel 

tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Imam 

Ghozali, 2005: 82) : 

Ŷ =  +b1 X1 + b2 X2 + b3 X3+ b4 X4+ b5 X5 

Keterangan  : 

Ŷ  = Nilai ramalan untuk variabel 

  = Nilai intercept (konstanta) 

b1 b2 = Koefisien arah regresi 

X1 X2 = Variabel bebas 

Y = Variabel terikat 

Kemudian dilanjutkan dengan uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen (X1,X2,X3,X4,X5) secara bersama-sama  

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi 

dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Untuk melihat ada 

tidaknya pengaruh ganda antara X1,X2,X3,X4,X5dan Y maka dapat 

menggunakan rumus : 

 JK regresi / KF =  

 F= JK residu / (n – K – 1) 

  

Keterangan : 

K  = Banyaknya kelompok 

n  = Banyaknya responden 

JK regresi = b1∑ 1Y + b2∑ 2Y 
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JK residu  = ∑   - JKregresi 

(Sudjana, 2005: 354). 

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan Hipotesis 

Ho = tidak ada pengaruh tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance,dan empathy terhadap kepuasan anggota Koperasi 

Sutrawa Bandar Lampung 

Ha = ada pengaruh tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance,dan empathy terhadap kepuasan anggota Koperasi 

Sutrawa Bandar Lampung 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan a = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 

adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). 

c. Menentukan F tabel 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%. Dengan Ftabel 

untuk dk pembilang = k dan dk penyebut (n-k-1). 

d. Kriteria pengujian 

Ho : diterima bila F hitung ≤ F tabel. 

Ha : ditolak bila F hitung > F tabel. 

Tabel distribusi t diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1-

 ) dan dk = n-2. 

e. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Jika nilai t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 



 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan/SERVQUAL terhadapat kepuasan 

anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh bukti fisik (tangibles) terhadap kepuasan anggota 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. Jika bukti fisik (tangibles) 

meningkat maka tingkat kepuasan anggota bertambah, sebaliknya jika 

bukti fisik (tangibles) menurun maka tingkat kepuasan anggota rendah. 

2. Ada pengaruh keandalan (reliability) terhadap kepuasan anggota 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. Jika keandalan (reliability) 

optimal maka tingkat kepuasan anggota bertambah, sebaliknya jika 

keandalan (reliability) kurang optimal maka tingkat kepuasan anggota 

rendah. 

3. Ada pengaruh daya tanggap (responsiviness) terhadap kepuasan 

anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. Jika daya tanggap 

(responsiviness) meningkat maka tingkat kepuasan anggota bertambah, 

sebaliknya jika daya tanggap (responsiviness) menurun maka tingkat 

kepuasan anggota rendah. 
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4. Ada pengaruh jaminan (assurance) terhadap kepuasan anggota 

Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. Jika jaminan (assurance) 

bertambah maka tingkat kepuasan anggota bertambah, sebaliknya jika 

jaminan (assurance) berkurang maka tingkat kepuasan anggota rendah. 

5. Ada pengaruh empati (empathy) terhadap kepuasan anggota Koperasi 

Sutrawa Bandar Lampung. Jika empati (empathy) meningkat maka 

tingkat kepuasan anggota bertambah, sebaliknya jika empati (empathy) 

menurun maka tingkat kepuasan anggota rendah. 

6. Ada pengaruh bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiviness), jaminan (assurance),dan empati (empathy) 

terhadap kepuasan anggota Koperasi Sutrawa Bandar Lampung. Jika 

bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiviness), jaminan (assurance),dan empati (empathy) optimal 

maka tingkat kepuasan anggota bertambah, sebaliknya jika bukti fisik 

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiviness), 

jaminan (assurance), dan empati (empathy) kurang optimal maka 

tingkat kepuasan anggota rendah. 

 

B. SARAN 

 

Berdasarkan penelitian tentang bukti fisik (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance),dan 

empati (empathy) terhadap kepuasan anggota Koperasi Sutrawa Bandar 

Lampung, maka penulis menyarankan. 



134 
 

1. Kepada Koperasi Sutrawa Bandar Lampung diharapkan dapat terus 

meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan karena terbukti 

mampu menjadi patokan kepuasan anggota pada Koperasi Sutrawa 

Bandar Lampung. 

2. Perusahaan diharapkan lebih memahami karakteristik anggota dan apa 

saja yang anggota ingin dan butuhkan, seperti mendapatkan kualitas 

pelayanan yang terbaik. Karena sebuah perusahaan atau badan usaha 

harus teliti dan mempertahatikan pelayanan jasa yang diberikan agar 

tetap pada kualitas yang baik. 

3. Koperasi Sutrawa Bandar Lampung sebaiknya tetap mempertahankan 

konsistensi bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiviness), jaminan (assurance),dan empati (empathy). Koperasi 

harus dapat menarik anggota dengan memahami karakteristik setiap 

anggota sehingga tertarik untuk menjadi anggota tetap pada Koperasi 

Sutrawa Bandar Lampung. 
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