
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Koperasi sangat berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi ekonomi rakyat. Sebagai lembaga keuangan non perbankan yang 

bergerak dalam pelayanan jasa keuangan, koperasi harus bisa bersaing 

menawarkan keunggulan-keunggulan produknya sehingga dapat membuat 

konsumen tertarik dan percaya untuk menginvestasikan dananya kepada 

koperasi tersebut. 

Keunggulan produk koperasi harus disertai dengan keunggulan 

pelayanan yang berkualitas baik. Kualitas pelayanan koperasi yang baik akan 

memberikan daya tarik kepada konsumen untuk menginvestasikan dananya. 

Kualitas pelayanan yang baik juga akan menciptakan kepuasan konsumen 

sehingga konsumen menggunakan lagi jasa pelayanan koperasi tersebut. 

Salah satu pelayanan jasa keuangan koperasi adalah jasa simpan pinjam. 

Pelayanan jasa simpan pinjam koperasi yang baik akan memberikan 

kepercayaan dan kepastian anggotanya untuk menyimpan uangnya serta 

kejelasan dalam menggunakan pinjaman yang ditawarkan. 

Menurut Undang-Undang No, 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok 

perkoperasian, bahwa : “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi  masyarakat 

berdasarkan atas azas kekeluargaan”.  Sedangkan menurut Standar Akuntansi 
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Keuangan No.7 (REVISI  1998): “Koperasi adalah badan usaha yang 

mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 

anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi 

untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat 

daerah kerja pada umumnya”. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan 

ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. 

Koperasi Wanita Kenanga atau disingkat dengan Kopwan Kenanga, 

merupakan koperasi yang awalnya anggota Kopwan Kenanga hanya sebatas 

para istri pegawai dan karyawati dari Kantor Departemen Koperasi saja. 

Namun setelah mengadakan perubahan Anggaran Dasar maka keanggotaan 

Kopwan Kenanga menjadi lebih luas sehingga wanita-wanita yang 

berdomosili di Pontianak dan bahkan di luar kota juga boleh menjadi anggota 

Kopwan Kenanga. Kopwan Kenanga beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. I 

Pontianak, dengan Badan Hukum Nomor 295/BH/X Tanggal 15 April 1996, 

yang berdiri pada tanggal 23 Oktober 1979 dengan nama “ Kopwan Niaga 

Bhakti “, kemudian pada Tanggal 15 April 1996 Kopwan Niaga Bhakti 

mengadakan perubahan anggaran dasar koperasi dan berganti nama menjadi “ 

Kopwan Kenanga “. Usaha pokok Kopwan Kenanga adalah Simpan Pinjam, 

usaha penunjangnya adalah Perdagangan Umum (Kredit Barang) dan 

Pengadaan Alat Tulis Kantor/Foto Copy.  

Jumlah pinjaman yang diberikan Kopwan Kenanga kepada anggotanya 

bisa mencapai sampai Rp. 50.000.000,00  dengan beban jasa bervariasi yaitu 



2 % untuk modal usaha dan 1,5 % untuk keperluan Konsumtif yang 

digunakan untuk biaya berobat dan biaya sekolah.   

Kewajiban anggota kepada Kopwan Kenanga adalah : 

1. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,00 

2. Membayar Simpan Wajib Rp. 150.000,00 per bulan 

Hak anggota terhadap Kopwan Kenanga adalah antara laian : 

1. Mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan 

peransertanya. 

2. Mendapatkan pinjaman. 

3. Mendapatkan bantuan bagi anggota yang sakit sebesar Rp. 400.000,00.  

4. Mendapatkan jaminan atau asuransi. 

Berdasarkan laporan RAT Tahun Buku 2013 Kopwan Kenanga 

Pontianak mempunyai rencana kerja untuk Tahun 2014 adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kesejahteraan Anggota, antara lain: 

a. Meningkatkan dan mengembangkan usaha. 

b. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada anggota. 

c. Berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memperluas 

layanan usaha produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para 

anggota dengan harga yang lebih kompetitif. 

d. Memberikan layanan Simpan Pinjam yang lebih cepat dengan 

persyaratan yang mudah. 

 



2. Mengembangkan peranan koperasi, antara lain adalah: 

a. Memberikan dukungan pada seluruh anggota dalam bentuk kerjasama 

operasional. 

b. Melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi serta instansi lainnya 

yang terkait. 

c. Melakukan kerjasama dengan koperasi-koperasi lainnya dan dunia 

usaha dalam rangka meningkatkan volume, asset dan Sisa Hasil 

Usaha(SHU). 

d. Melanjutkan hubungan dengan lembaga pendidikan tinggi dalam 

rangka pengambilan/penyusunan skripsi mahasiswa, survey, 

penelitian praktek kerja lapangan bagi siswa SLTA dan lain-lain. 

e. Berpartisipasi dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan di 

lingkungan kerja koperasi.  

Pertumbuhan jumlah anggota Kopwan Kenanga mengalami naik dan 

turun selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Syarat untuk menjadi anggota 

Kopwan Kenanga sebenarnya cukup mudah, yakni hanya dengan 

menyerahkan foto copy KTP dan membayar simpanan pokok, simpanan 

wajib dan simpanan suka rela. Pertumbuhan anggota Kopwan Kenanga dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 

 

 

 

 



Tabel 1.1 

Koperasi Wanita Kenanga  

Jumlah Anggota  

Tahun 2011 – 2013 

Tahun 
Jumlah Anggota 

Per 1 Januari 

Anggota 

Masuk 

Anggota 

Keluar 

Jumlah Anggota 

Per 31 Desember 

2011 239 Orang 23 Orang 6 Orang 256 Orang 

2012 256 Orang 17 Orang 17 Orang 256 Orang 

2013 256 Orang 30 Orang 19 Orang 267 Orang 
Sumber Data : Laporan RAT Koperasi Wanita Kenanga 

 

Dari data Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang masuk 

mengalami fluktuasi, jumlah anggota yang masuk mengalami turun dan naik, 

pada Tahun 2012 anggota yang masuk turun sebesar 26,1 % dibandingkan 

pada tahun 2011, sedangkan pada Tahun 2013 naik sebesar 76,5 % 

dibandingkan Tahun 2012. Persentase anggota yang keluar juga mengalami 

turun dan naik, pada Tahun 2012 naik sebesar 183,3% dibandingkan dengan 

Tahun 2011, sedangkan  pada Tahun 2013 turun sebesar 11,7% dibandingkan 

Tahun 2012. Jumlah Anggota Kopwan Kenanga sampai dengan Tahun 2013 

mengalami kenaikan sebesar 4,3%, sedangkan Jumlah anggota Kopwan 

Kenanga sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 adalah sebanyak 266. Selama 

kurang lebih enam bulan telah terjadi perubahan yaitu penambahan anggota 

baru sebanyak 4 orang, sedangkan anggota yang keluar sebanyak 5 orang. 

Pertumbuhan Aset Kopwan Kenanga dapat dilihat dari data asset dan 

sisa hasil usaha (SHU) pada Tabel 1.2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 

Koperasi Wanita Kenanga 

Jumlah Aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Tahun 2011 s/d 2013 
Tahun Aset Koperasi  

Per 31 Desember 

Persentase 

(%) 

Sisa Hasil Usaha 

(SHU) 

Persentase 

(%) 

2011 Rp.4.720.155.180,00  Rp. 704.200.800,00  

2012 Rp. 7.331.360.111,00 55,32% Rp. 1.108.073.062,00 36,45% 

2013 Rp. 11.049.340.373,00 50,71% Rp. 1.690.212.472,00 52,53% 

        Sumber Data : Laporan RAT Koperasi Wanita Kenanga 

 

Koperasi Wanita Kenanga mengalami kenaikan aset 55,32%  pada 

Tahun 2012 dibandingkan Tahun 2011, dan pada Tahun 2013 mengalami 

kenaikan aset sebesar 50, 71% dibandingkan Tahun 2012. Pertumbuhan aset 

Koperasi Wanita Kenanga selalu meningkat setiap tahunnya ini berarti bahwa 

penggunaan asset telah efesien dan pertumbuhan SHU juga mengalami 

kenaikan, hal ini sesuai harapan dan keinginan Anggota Kopwan Kenanga 

Pontianak. 

Perubahan simpanan dan pinjaman Kopwan Kenangan dapat dilihat 

dari Tabel 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Koperasi Wanita Kenanga 

Jumlah Total Simpanan dan Pinjaman 

Tahun 2011 s/d 2013 

 

Tahun Simpanan (%) Pinjaman Akumulatif  (%) 

2011 Rp. 1.614.038.032,00  Rp. 3.086.833.310,00  

2012 Rp. 2.585.992.556,00 60,21% Rp. 4.142.827.310,00 34,21% 

2013 Rp. 4.180.849.506,00 61,67% Rp. 6.950.986.310,00 67,78% 

Sumber Data : Laporan RAT Koperasi Wanita Kenanga 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, presentase simpanan Tahun 2012 

mengalami peningkatan sebesar 60,21% dari Tahun 2011 dan presentase 

pinjaman Tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 34,12% dari Tahun 2011. 



Presentase simpanan Tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 

61,67% dari Tahun 2012 dan persentase pinjaman Tahun 2013 terjadi 

kenaikan sebesar 67,78% dari Tahun 2012. 

Berdasarkan tabel di atas, di mana jumlah anggota koperasi  meningkat, 

perumbuhan sisa hasil usaha (SHU) meningkat, pertumbuhan aset dan 

simpanan  juga meningkat, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah 

pemberian pinjamannya masih tergolong rendah, sehingga perlu diteliti 

mengenai kepuasan anggota koperasi terhadap pelayanan Koperasi Wanita 

Kenanga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis 

Kualitas Pelayanan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita Kenanga 

Pontianak”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kualitas Pelayanan Unit Usaha 

Simpan Pinjam Koperasi Wanita Kenanga Pontianak”.   

C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian di atas, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan 

agar pembahasan dapat lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan 

pada kualitas pelayanan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita 

Kenanga Pontianak yang meliputi 5 (lima) Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa, 

yakni : 

1. Keandalan (Reliability) 

2. Daya Tanggap (Responsiveness) 



3. Jaminan(Assurance) 

4. Empati (Empathy) 

5. Bukti Fisik (Tangible) 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan 

Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita Kenanga Pontianak. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Koperasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, 

informasi, dan pedoman atau sebagai bahan pertimbangan oleh Koperasi 

Wanita Kenanga Pontianak khususnya Unit Simpan Pinjam demi 

meningkatkan tingkat kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media untuk 

mengembangkan diri dalam memecahkan permasalahan dengan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat penulis selama 

mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

3. Bagi Almamater 

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu 

para peneliti yang tertarik akan masalah yang sama pada masa yang akan 

datang. 

 

 



F. Kerangka  Pemikiran  

Ada 5  Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa yang digunakan untuk 

mengukur Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kopwan Kenanga kepada 

anggotanya yaitu : 

1. Keandalan (Reliability) 

Reliability yaitu dimensi yang mengukur keandalan dari Koperasi 

dalam memberikan pelayanan kepada anggotannya, dimensi ini sering 

dipersepsikan paling penting dalam memberikan pelayanan bagi 

anggotanya.  Ada dua aspek dari dimensi ini, pertama adalah kemampuan 

koperasi untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan. Kedua 

adalah seberapa jauh koperasi mampu memberikan pelayanan yang 

akurat dan dapat dipercaya. 

2. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Responsiveness adalah dimensi kualitas pelayanan yang paling 

dinamis. Harapan anggota terhadap kecepatan pelayanan dalam hal 

pemberian  pinjaman, mengatasi keluhan,  hampir dapat dipastikan akan 

berubah dengan kecederungan naik dari waktu ke waktu. 

3. Jaminan (Assurance) 

Assurance yaitu dimensi kualitas yang berhubungan dengan 

kemampuan koperasi dalam menanamkan rasa percaya dan kenyakinan 

kepada para anggotanya.  

 

 



4. Empati (Empathy) 

Empati adalah dimensi yang mungkin dianggap kurang penting 

bagi koperasi namun sangat penting bagi anggota bisa menjadi penting, 

dan bahkan sangat diperlukan bagi anggota. Empati meliputi kemudahan 

dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian dan 

memahami kebutuhan para anggota. 

5. Bukti Fisik (Tangible) 

Bukti fisik adalah merupakan suatu servis yang bisa dilihat dan 

diraba, maka aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap 

pelayanan. Anggota akan menggunakan indra penglihatan untuk menilai 

suatu bukti fisik. 

Berdasarkan kelima dimensi di atas, maka dapat dilihat kerangka 

pemikiran pada Gambar 1.1 berikut: 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Dimensi Kualitas pelayanan 

1. Keandalan (Reliability) 

2. Daya Tanggap (Responsibility) 

3. Jaminan (Assurance) 

4. Empati (Emphaty) 

5. Bukti Fisik (Tangible) 

  

 

Kualitas Pelayanan Unit 

Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi Wanita Kenanga 

Pontianak 

 

 

 

 



 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu jenis 

metode yang digunakan adalah survei. Oleh karena itu, maka data 

dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer, yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh langsung 

dari anggota Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita Kenanga 

Pontianak sebagai responden. Informasi tersebut diperoleh dari : 

1) Wawancara, yaitu cara menanyakan hal permasalahan kepada 

Pengurus koperasi dan Karyawan Unit Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi Wanita Kenanga Pontianak. 

2) Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan 

daftar dalam bentuk pertanyaan kepada responden untuk diisi. 

Daftar pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan kepuasan 

responden sebagai anggota Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi 

Wanita Kenanga Pontianak. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang 

dikumpulkan dalam bentuk dokumen dari Unit Usaha Simpan 

Pinjam Koperasi Wanita Kenanga Pontianak dan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) Kota Pontianak. 



 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiono (2009 : 61) : “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua 

anggota Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita Kenanga 

Pontianak yang masih aktif  menggunakan jasa dan layanan koperasi 

pada saat penelitian berlangsung yang berjumlah 266 orang anggota. 

b. Sampel 

Menurut Sugiono (2009 : 62): “Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin meneliti semua yang ada 

pada populasi, (misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu) maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif (mewakili)”. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan rumus Slovin dalam Sugiono (2006 : 57), yaitu untuk 

menentukan ukuran sampel minimal (n) jika diketahui ukuran 

populasi (N) pada taraf signifikasi (α) adalah : 



 

Sehingga, jumlah sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebesar: 

 

N = 71,91 = 72 sampel 

Dari 72 orang sebagai sampel, maka untuk menentukan siapa 

saja yang akan diambil sebagai sampel ditentukan dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan kriteria atau pertimbangan dan 

termasuk kedalam metode Non Random yaitu pengambilan sampel 

yang tidak semua anggota Kopwan Koperasi Wanita Kenanga 

Pontianak diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. 

Adapun kriteria yang ditentukan peneliti yakni anggota yang 

aktif dan telah bergabung lebih dari 1 (satu) tahun sebagai anggota, 

dan aktif dalam melakukan transaksi. 

4. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Menurut 

Danang Sunyoto (2012 : 29): “Data kuantitatif adalah data yang berupa 

angka-angka atau bilangan utuh (diskrit) maupun tidak utuh (kontinu)”. 

Lima dimensi kualitas jasa dikembangkan menjadi beberapa pernyataan 

menggunakan skala likert, dengan menyediakan beberapa pilihan 

jawaban. Pernyataan yang menanyakan kepuasan konsumen disertai 



dengan pilihan dari sangat puas sampai tidak puas. Pernyataan yang 

menanyakan harapan konsumen disertai dengan pilihan jawaban dari 

sangat penting sampai tidak penting. di bawah ini merupakan bobot 

penilaian jawaban:  

Tabel 1.4 

Bobot Penilaian  

 

Kepuasan Kepentingan 

Pengukuran Bobot Pengukuran Bobot 

Sangat Puas 5 Sangat Penting 5 

Puas 4 Penting 4 

Cukup Puas 3 Cukup Penting 3 

Kurang Puas 2 Kurang Penting 2 

Tidak Puas 1  Tidak Penting 1 

 

Analisis kuantitatif yang digunakan, yaitu Analisis Diagram 

Kartesius (Importance Performance Analysis). Menurut J. Supranto 

(2011 : 241): “Diagram Kartesius adalah suatu bangunan yang terdiri atas 

empat bagian yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus 

pada titik-titik X dan Y”. Di mana titik X merupakan rata-rata dari skor 

atau jumlah tingkat pelaksanaan/kinerja, sedangkan Y merupakan rata-

rata skor tingkat harapan/kepentingan. Teknik ini dikenal dengan istilah 

analisis tingkat kepentingan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 

Dengan analisis diagram kartesius maka dapat diketahui respon 

konsumen terhadap atribut yang diplotkan berdasarkan tingkat 

kepentingan dan kepuasan konsumen dari atribut tersebut.  

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai 

kepentingan dan kepuasan konsumen adalah: 

 



  

 

_ 

X        :  Skor rata-rata nilai kepuasan konsumen 

    :  Total nilai kepuasan masing-masing 

n         :  Jumlah responden                   

            Y        :  Skor rata-rata nilai kepentingan konsumen 

    :  Total nilai kepentingan masing-masing 

 

Selanjutnya sumbu mendatar X akan diisi dengan skor rata-rata 

nilai kepuasan, sedangkan sumbu Y diisi oleh skor rata-rata nilai 

kepentingan. 

Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

__ 

Y  (kepentingan) 

 

 

Kuadran  A   Kuadran  B 

Prioritas Utama   Pertahankan Prestasi 
       __ 

Y   

 

Kuadran  C    Kuadran D 

Prioritas Rendah   Berlebihan 

       __ 

       X (kepuasan) 

                      __  

                                                                    X  

 

 Keterangan : 

a. Kuadran A : Menunjukkan faktor yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat 

penting, sehingga koperasi harus meningkatkan kinerjanya agar 

optimal. 



b. Kuadran B : Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil 

dilaksanakan koperasi. Di mana kinerja dan keinginan konsumen atau 

anggota koperasi pada tingkat tinggi dan  sesuai, sehingga koperasi 

cukup mempertahankan kinerja variabel tersebut. 

c. Kuadran C : Kinerja dan keinginan konsumen atau anggota koperasi 

pada suatu variabel berada pada tingkat rendah, sehingga koperasi 

belum perlu melakukan perbaikan. Menunjukkan beberapa faktor 

yang kurang penting pengaruhnya bagi anggota, sehingga 

pelaksanaannya oleh koperasi dianggap kurang penting dan kurang 

memuaskan. 

d. Kuadran D : Kinerja koperasi berada dalam tingkat tinggi tetapi 

keinginan konsumen atau anggota koperasi akan kinerja dari variabel 

tersebut hanya rendah, sehingga koperasi perlu mengurangi hasil yang 

dicapai agar dapat mengefisienkan sumberdaya koperasi. Ini 

menunjukkan faktor yang mempengaruhi anggota kurang penting, 

akan tetapi pelaksanaannya berlebihan, sehingga dianggap kurang 

penting tetapi memuaskan. 

Melalui diagram kartesius ini koperasi dapat mengetahui jenis 

dimensi kualitas jasa apa saja yang harus diperbaiki, dan tindakan apa saja 

yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Koperasi 

Wanita Kenanga Pontianak. 

 
 


