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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gerakan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak Tahun 1896 yang 

diprakarsai oleh seorang pamong praja bernama Patih R. Aria Wiria Atmaja di 

Purwokerto yang mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri ( priyayi ). 

Terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita 

karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang 

sangat tinggi.  

Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh adanya perkumpulan orang-

orang yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas usaha, sebut saja seperti 

berdirinya Syarikat Dagang Islam ( SDI ) pada Tahun 1905 yang dirintis oleh Haji 

Samanhudi di Surakarta. Organisasi Syarikat Dagang Islam pada awalnya 

merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Tujuan awal organisasi ini 

untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim.  Organisasi Syarikat Dagang 

Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan 

perekonian rakyat sebagai dasar pergerakannya. 

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru 

perekonomian Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang 

permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. 

Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan 

meningkat kepada anggota serta masyarakat sekitarnya. 
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Meski sebelumnya gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak 

Tahun 1905 pada masa Syarikat Dagang Islam namun keberadaannya tidak dapat 

diwariskan sehingga terjadi kevakuman cukup lama hingga di era tahun delapan 

puluhan kembali gerakan ekonomi Islam  tersebut diangkat kembali dengan 

munculnya Baituttamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan 

munculnya Baituttamwil Ridho Gusti di Jakarta akan tetapi keduanya tidak 

bertahan lama hingga muncullah gerakan ekonomi Islam kembali pada Tahun 

1992 dengan sebutan ( BMT ) Baitul Maal Wattamwil yang sampai saat ini masih 

tetap berkembang pesat diberbagai daerah di Indonesia salah satunya koperasi 

yang ada di Kabupaten Kubu Raya dipilah dari berbagai kecamatan yang ada di 

Kabupaten tersebut mulai dari Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor, 

Kubu, Sungai Raya, Kakap, Rasau Jaya, Teluk Pakkedai, dan Kecamatan 

Terentang yang jumlah seluruh koperasi yaitu sekitar 450 koperasi sedangkan 

yang masih aktif sekitar 374 dan yang tidak aktif mencapai 76 koperasi. Salah 

satunya koperasi yang masih aktif adalah Koperasi Simpan Pinjam BMT Barokah 

Abdussalam tepatnya berada di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya (data terlampir). 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan, baik yang menghasilkan 

barang atau jasa mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan yang 

ingin dicapai tersebut, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melalui penciptaan barang atau jasa. Kebutuhan manusia akan barang atau jasa 

dari waktu kewaktu semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya taraf 

hidup manusia, maka semakin kompleks pula kebutuhan manusia untuk mencapai 
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kepuasan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan 

pelayanan jasa simpanan syariah pada Koperasi Simpan Pinjam KSP BMT  

Barokah Abdussalam  Sungai Ambawang. 

Disini peranan koperasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik sangat 

diperlukan agar anggota merasa puas. Karena kepuasan anggota sangat tergantung 

pada pelayanan yang diberikan oleh para pengurus koperasi itu sendiri. Pelayanan 

baik yang dimaksud adalah pelayanan yang memberikan rasa nyaman baik itu 

dalam ruangan atau diluar ruangan. Di dalam ruangan misalnya tersedia ruangan 

yang nyaman, bersih, dan rapi. Sedangkan di luar ruangan adalah penyambutan 

tamu calon anggota dengan ramah dan senyum, sehingga calon anggota atau 

anggota yang datang akan merasakan kepuasan dan kenyamanan. Upaya 

membangun koperasi yang kuat dan mampu sejajar dengan usaha lainnya 

diperlukan kerjasama yang baik, intensif serta berkesinambungan diantara anggota 

dan pengurus-pengurus koperasi itu sendiri. Di sini terlihat jelas koperasi 

mempunyai ciri khas yang berbeda dengan usaha non koperasi, dengan motivasi 

kekuatan pengembangan usahanya tergantung pada peran aktif anggotanya 

dimana peran aktif anggota lebih ditekankan pada psikologis dari materil, hal itu 

dilakukan dengan cara melibatkan komponen atau unsur didalamnya, maka unsur 

atau komponen tersebut akan merasa bertanggungjawab. 

Hal ini dapat kita lihat kegiatan yang dilakukan oleh berbagai sektor 

koperasi di Kalimantan Barat baik itu di lingkungan perusahaan depertemen 

tertentu atau lingkungan masyarakat, dan bila kita lihat saat ini dilakukan berbagai 

jenis usaha salah satunya koperasi simpan pinjam ( perkreditan ), konsumsi, jasa, 
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kerajinan, dan industri serta lain-lainnya. Berikut ini adalah nama-nama koperasi 

yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang. 

Tabel 1.1 

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kubu Raya 

Nama-nama Koperasi Kecamatan Sungai Ambawang 

Tahun 2015 

 

No  Nama Koperasi  

1 KUD KOMBINASI  

2 KUD RAYA RAMAH 

3 KUD MEKAR LESTARI 

4 KUD PRIMA JAYA 

5 KUD SUBUR SEJAHTERA 

6 KSU KARYA MANDIRI 

7 KSU WARGA SEJAHTERA 

8 KSU AMBAWANG SEJAHTERA 

9 KSU BLORA MULIA 

10 KSU MEGA FORTUNA 

11 KSU ABABIL 

12 KSU KARYA BERSATU 

13 KSU HARAPAN MITRA SEJAHTERA 

14 KSU MITRA BERSAMA 

15 KSU KARUNIA RAYA 

16 KSU BAGAS SAWIT MANDIRI 

17 KSU BINA RAYA MANDIRI 

18 KSU MEKAR JAYA 

19 KSU BINUA ANDEN RAYA 

20 KSU NURUL HIDAYAH 

21 KSU SAWIT MANDIRI 

22 KSU MITRA JAYA SEJAHTERA 

23 KSU JAYA RAYA 

24 KSU BERKAH MANDIRI 

25 KSU MITRA JAYA MANDIRI 

26 KSU MANDIRI 

27 KSU TANGGUH 

28 KSU HIDAYATUS SHIBYAN 

29 KSU MIFDA BERSAMA 

30 KSU MAKMUR SEJAHTERA 

31 KSU LINGGA MANIRI 

32  KSU AMLIA JAYA 

33 KOPPONTREN DARUN NASYI’IN 

34 KOPPONTREN RHAUDATUL JANNAH 
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35 KOPPONTREN DHAL HAJRA 

36 KOPPONTREN MAMBAUL ULUM 

37 KOPPONTREN NAHDATUL ATFAL 

38 KOPPONTREN RAUDLATUL FIRDAUS  

39 KOPPONTREN RAUDLATUL ULUM MERANTI 

40 KPRI KESEJAHTERAAN KITA  

41 KPRI KELUARGA SEJAHTERA 

42 KPRI SEMANSA JAYA  

43 KOPKAR MEGA PRATAMA 

44 KOPWAN USAHA MANDIRI 

45 KOPERASI KARET BARAGE NITI 

46 KOPERASI BINA USAHA KELUARGA MANDIRI 

47 KOPERASI PALM PERMAI MANDIRI 

48 KSP KEUANGAN SYARIAH BMT- MASAKIN 

49 KOPPAS TERMINAL ANTAR NEGARA 

50 KOPERASI PRODUKSI KRIDA WAHANA RELOKASI 

51 KOPERASI PRODUKSI TANGKEN BERSAMA 

52 KOPERASI HARAPAN RINDIN 

53 KOPERASI PRODUSEN USAHA JAYA MANDIRI 

54 KOPERASI PRODUSEN PUGUK MANDIRI 

55 KOPERASI PRODUSEN BERSAMA 

56 KOPERASI JASA BORNEO 

57 KSP BAROKAH ABDUSSALAM   

58 KOPERASI PRODUSEN “ KARYA PUTRA ARUDAN RAYA” 

59 KOPERASI PRODUSEN MINYAK NABATI BANUAH 

60 KOPERASI PRODUSEN TUANG BARANG 

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Kubu Raya, 2015 

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat nana-nama koperasi keseluruhan yang ada di 

Kecamatan Sungai Ambawang yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten 

Kubu Raya. 

Salah satu contohnya pada koperasi simpan pinjam ( KSP ) Baitul Maal 

Wattamwil ( BMT) Barokah Abdussalam di Desa Pasak Kec.  Sungai Ambawang 

yang didirikan oleh pengurus lembaga Pondok Pesantren Abdussalam beserta 

alumni Abdussalam. 
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Tabel 1.2 

KSP- BMT  Barokah Abdussalam 

Data Keluhan Anggota 

Tahun 2015 

 

No  Keluhan  2013 2014 2015 

1 Pelayanan yang lama 5 4 3 

2 
Proses pencairan dana 

yang lama 
3 3 4 

3 
Sempitnya ruangan 

pelayanan 
3 2 4 

4 
Penampilan Karyawan 

kurang rapi 
2 1 3 

Sumber : Anggota KSP-BMT Barokah Abdussalam, 2015 

 

 Pada Tabel 1.2 di atas dapat dilihat beberapa jenis keluhan dari anggota 

KSP-BMT Barokah Abdussalam. Yang diketahui selama Tahun 2015, maka 

dengan ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap Kepuasan 

Anggaota Simpanan Syariah pada KSP-BMT Barokah Abdussalam. 

Karena  jumlah anggotanya banyak yang terdiri dari para pedagang, 

swasta,  pelajar , dan pegawai negeri. Berikut ini dapat dilihat jenis-jenis produk 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.3 

KSP BMT Barokah Abdussalam 

Jenis Produk 

Tahun 2015 

 

No  Simpanan Pembiayaan 

1 Syariah Murabahah 

2 Deposito Mudharabah 

3 Pendidikan Rahn 

4 Hari Raya Kafalah 

5 Walimah  

6 Haji dan Umrah  

7  Simpanan Sukarela  

8 Simpanan Kurban  

Sumber : KSP BMT Baraokah Abdussalam, 2015 
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  Pada Tabel 1.3 dapat dilihat banyaknya produk-produk yang ditawarkan 

oleh KSP BMT Abdussalam, maupun produk simpanan ataupun produk 

pembiayaan. Hal ini diberikan agar anggota dapat lebih leluasa memilih jenis 

simpanan atau pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. 

  Banyaknya produk ini juga bisa mempengaruhi simpanan dan pembiayaan 

yang dapat menambah jumlah keuntungan atau bagi hasil para anggota. 

  Penjelasan mengenai produk-produk simpanan dan pembiayaan pada KSP 

BMT Abdussalam Sungai Ambawang adalah sebagai berikut : 

1. Simpanan syariah adalah simpanan yang sewaktu-waktu bisa diambil kapan 

saja. 

2. Simpanan deposito yaitu simpanan berjangka, penabung bisa mangambil 

tabungannya dalam jangka yang sudah ditetapkan bisa tiga bulan, enam bulan, 

satu tahun. 

3. Simpanan pendidikan yaitu simpanan yang hanya boleh bisa diambil ketika 

sudah sampai pada masa akan masuk sekolah / perguruan tinggi sesuai 

program. 

4. Simpanan hari raya yaitu simpanan yang hanya bisa diambil pada hari raya 

baik Idul Fitri atau Idul Adha 

5. Simpanan walimah  yaitu simpanan yang hanya bisa diambil apabila ketika 

akan  melakukan resepsi pernikahan   

6. Simpanan haji dan umrah yaitu simpanan yang hanya bisa diambil ketika mau 

melakukan ibadah haji dan umrah 
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7. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi 

dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian 

menyimpannya di Koperasi Syariah 

8. Simpanan Kurban  adalah simpanan anggota yang hanya bisa diambil ketika 

mau melakukan kurban. 

Adapun produk pembiayaan pada KSP BMT Barokah Abdussalam adalah 

sebagai brikut : 

1. Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

2. Mudharabah adalah bentuk kerja sama anatara Koperasi Syariah selaku 

pemilik dana ( shahibul maal ) deangan anggotanya yang bertindak 

sebagai pengelola usaha ( mudharib ) produktif dan halal. 

3. Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang diterimanya. 

4. Kafalah adalah pihak lain  penjaminan yang diberikan Koperasi Syariah 

kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain 

dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee/ ujroh. 
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Tabel 1.4 

KSP BMT Barokah Abdussalam 

Jenis Simpanan dan Jumlah Anggota  

Tahun 2012-2014 

 

No Jenis Simpanan 
Jumlah Anggota 

2012 2013 2014 

1 Syariah 347 463 578 

2 Deposito 1 4 1 

3 Pendidikan  169 212 227 

4 Hari raya 16 38 75 

5 Walimah  5 14 18 

6 Haji dan umrah 3 16 32 

7 Suka rela 1 1 1 

8 Kurban  13 28 37 

Jumlah 555 776 969 

Sumber : KSP BMT Barokah Abdussalam Tahun 2015 

 

 Pada Tabel 1.4 dapat dilihat jumlah anggota simpanan syariah yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan . 

Tabel 1.5 

KSP BMT Barokah Abdussalam 

Jenis Simpanan dan Sumlah Dana yang Disimpan  

Tahun 2012-2014 

 

No Jenis Simpanan 
Jumlah dana yang disimpan (Rp) 

2012 2013 2014 

1 Syariah 151.834.800 317.653.447 435.723.047 

2 Deposito 25.000.000 38.000.000 75.000.000 

3 Pendidikan 58.423.000 65.480.114 75.962.114 

4 Hari raya 924.000 5.373.895 7.878.895 

5 Walimah 290.000 1.220.000 3.325.000 

6 Haji dan umrah 515.000 798.000 435.723.047 

7 Suka rela 10.000 10.000 10.000 

8 Kurban 1.207.500 3.637.228 75.962.114 

Jumlah 238.204.300 432.172.684 602.834.284 

Sumber : KSP BMT  Barokah Abdussalam Tahun 2015 

 

Pada Tabel 1.5 dapat dilihat jumlah dana yang disimpan dari Tahun 2012-

2014 pada KSP BMT Abdussalam selalu mengalami peningkatan kecuali pada 

anggota tabungan deposito mengalami fluktuasi pada Tahun 2013 ke Tahun 2014, 
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beda halnya dengan simpanan yang lain. Begitu pula dengan anggota  simpanan 

syariah jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Sedangkan jenis-jenis 

pembiayaan dan dana yang dicairkan dari Tahun 2012-2014 adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.6 

KSP BMT Barokah Abdussalam 

Jenis Pembiayaan dan Jumlah anggota 

Tahun 2012-2014 

 

No Jenis Pembiayaan 
Jumlah Anggota 

2012 2013 2014 

1 Murabahah  35 118 42 

2 Mudharabah  27 69 28 

3 Rahn  48 123 47 

4 Kafalah  30 38 16 

Jumlah 140 348 133 

Sumber : KSP BMT Barokah Abdussalam Tahun 2015 

 

 Pada Tabel 1.6 di atas dapat dilihat jumlah anggota pembiayaan dari empat 

jenis pembiayaan yang ada pada KSP BMT Barokah Abdussalam pada Tahun 

2012 sampai dengan Tahun 2013 mengalami fluktuasi. 

Tabel 1.7 

KSP BMT Barokah Abdussalam 

Jenis Pembiayaan dan Jumlah Dana yang Dicairkan 

Tahun 2012-2014 

 

No Jenis Pembiayaan 
Jumlah dana yang dicairkan ( Rp) 

2012 2013 2014 

1 Murabah  74.145.000 217.945.500 109.675.000 

2 Mudharabah  85.366.000 324.589.000 158.884.500 

3 Rahn  69.985.000 231.674.000 97.583.000 

4 Kafalah  69.953.000 97.378.000 72.467.000 

Jumlah  299.449.000 871.686.500 438.009.500 

Sumber : KSP BMT Barokah Abdussalam Tahun 2015 
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 Pada Tabel 1.7 di atas dapat dilihat jumlah dana yang dicairkan pada 

beberapa jenis pembiayaan yang ada pada KSP BMT Barokah Abdussalam pada 

Tahun 2012 atas Tahun 2013. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan  uraian mengenai data KSP BMT  Barokah Abdussalam di 

atas, maka yang menjadi permasalahan yang diangkat penulis adalah tentang : 

Tingkat Kepuasan Anggota Simpanan Syariah pada Pelayanan Koperasi 

Simpan Pinjam Baitul Maal Wattamwil KSP BMT Barokah Abdussalam. 

C. Pembatasan Masalah  

Agar ruang lingkup yang dibahas tidak menyimpang dari permasalahan 

yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup yang dibahas dibatsi hanya 

pada variabel-variabel penentu kualitas jasa, yaitu : 

1. Keandalan ( Reliability ) 

2. Daya tanggap ( Responsiveness ) 

3. Jaminan ( Assurance ) 

4. Empati ( Empathy ) 

5. Berwujud ( Tangible ) 

D. Tujuan Peneltian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 

kepuasan anggota simpanan syariah terhadap pelayanan Koperasi Simpan 

Pinjam Baitul Maal Wattamwil Barokah Abdussalam.  
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan pengembangan wawasan keilmuan dalam 

rangka penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan 

dalam rangka menambah pengetahuan. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi bagi perusahaan dalam meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para mahasiswa dalam 

menambah wawasan seta bermanfaat sebagai bahan referensi untuk 

penulisan karya ilmiah. 

F. Kerangka Pemikiran  

Di bawah ini terdapat lima variabel penentu kualitas jasa yang terdiri dari : 

1. Keanadalan ( Reliability ), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan janji yang ditawarkan  

2. Ketanggapan ( Responsiveness ),  yaitu respon atau kesigapan karyawan 

dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

akurat.  

3. Jaminan ( Assurance ), yaitu  meliputi kemampuan karyawan atas 

pengetahuan produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian dan 

kesopanan dalam memberi pelayanan yang baik. 
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4. Empat ( Empathy ), yaitu perhatian secara individu yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan. seperti kemudahaan untuk menghubungi 

perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan 

pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan 

kebutuhan pelangganya  

5. Berwujud ( Tangibles ), yaitu terukur, meliputi penampilan fasilitas fisik 

seperti gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, 

kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan 

komunikasi dan penampilan karyawan. 

Kelima variabel tersebut dapat dipergunakan perusahaan untuk 

menerapkan jasa pelayanan karyawan. Perusahaan harus dapat menciptakan 

kepuasan bagi nasabah. 

Kepuasan pelanggan adalah : “Suatu keadaan di mana kebutuhan, 

keinginan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang 

dikonsumsi”. Jadi tingkat kepuasan pelanggan adalah merupakan fungsi dari 

perbedaan antara kinerja ( atau hasil ) yang dirasakan dengan yang diharapkan. 

Apabila kinerja di bawah harapan,  maka pelanggan akan merasa kecewa. Apabila 

kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka pelanggan akan merasa puas. 
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Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

  

 

 

G. Metode Penelitian  

1. Bentuk Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan 

subjek atau objek penelitian yang dapat berupa orang, lembaga 

masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak atau sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian deskriptif ini 

adalah membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diteliti. 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan  pada aktivitas perusahaan 

secara langsung dan mencatat gejala-gejala dan kejadian yang tampak 

pada objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanyajawab secara langsung kepada 

pemimpin perusahaan/karyawan pada KSP BMT Barokah 

 

Tingkat Kepuasan  

 

Dimensi kualiatas jasa  

• Keandalan 

( Reliability ) 

• Daya tanggap 

( Responsiveness ) 

• Jaminan ( Assurance ) 

• Empati ( Empathy ) 

• Berwujud ( Tangible) 
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Abdussalam dan anggota yang menjadi objek penelitian untuk 

memperoleh informasi yang lengkap dan relevan sehubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan kepada responden 

d. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-

variabel yang berupa catatan atau mengumpulkan catatan/dokumen 

perusahaan  yang berkaitan  dengan masalah yang diteliti. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah  sekumpulan data unsur atau elemen yang 

menjadi objek penelitian. Sugiyono,2011:117 , mengatakan bahwa : 

“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” 

Dengan demikian adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota simpanan 

syariah pada KSP BMT Barokah Abdussalam yang berjumlah 578 

orang 

b. Sampel  

Sugiyono ( 2011:118 ) mengatakan bahwa : Sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Untuk menentukan ukuran sampel penulis menggunakan 
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Rumus Slovin ( Siregar Syofian, 2014 : 64 ) yaitu : n = n / 1+ ( n x e2 )  

dengan tingkat kepercayaan 90%, dan tingkat error 10% penulis 

mengambil sampel sebanyak 578 orang anggota simpanan syariah 

pada KSP BMT Barokah Abdussalam.   

Dimana : 

N   = 578 orang  

e2  =  (10%)/100 = 0,1 

e2   =  0,1 dikuadratkan ( 0,1 x 0,1 = 0,01 ) 

 

n =
578

1+(578 𝑥 0,01)
  

 

                   n = 578 x 0,01 + 1 = 6,78 

 
578

6,78
 = 85, 25 

 

Jadi sampel yang diambil dari populasi jumlah  orang setelah 

dihitung menggunakan rumus slovin maka dapat diketahui hasilnya 

adalah 85  orang anggota. Penarikan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode Probability Sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Adapun syarat-syarat pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Simpanan syariah minimal Rp. 100.000 

2. Umur  antara 18 tahun sampai 60 tahun 

3. Minimal menjadi anggota 1 tahun 
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4. Analisis Data  

Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

kualitatif berdasarkan data yang diproleh dari hasil kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. 

 Untuk memberi penilaian kepuasan dan kepentingan anggota dapat 

digunakan : 

a. Skala likert agar diberi bobot secara kuantitatif yang berguna untuk 

dipakai dalam perhitungan-perhitungan, misalnya : 

Kepuasan  

• Sangat Puas       = 5 

• Puas                  =  4 

• Cukup Puas      =  3 

• Kurang Puas    =  2 

• Tidak Puas       =  2 

Kepentingan  

• Sangat Penting       =  5 

• Penting                   =  4 

• Cukup Penting       =  3 

• Kurang Penting      =  2 

• Tidak Penting        =  1 

 

b. Diagram Cartesius  

  Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepentingan dan 

kinerja/penampilan maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat 

kepentingan dan tingkat pelaksanaannya oleh KSP BMT Barokah Abdussalam 

adalah hasil perbandingan skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan. 

Inilah yang akan memberikan kepuasan nasabah. 
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x =  
∑x1

 

          n 
 

 Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang 

diwakilkan oleh huruf (X) dan (Y), di mana X merupakan tingkat kenerja 

perusahaan yang dapat memberikan kepuasan kepada para anggota, dan Y 

merupakan tingkat kepentingan anggota. Untuk setiap faktor yang mempengaruhi 

kepuasan anggota disederhanakan dengan : 

 

 

 

Dimana :     x = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan atau kepuasan  

                   y  = Skor rata-rata tingkat kepentingan  

                   n  = Jumlah responden 

 Selanjutnya tingkat  unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi 

menjadi bagian kedalam Diagram Kartesius, pada Gambar 1.2 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y =  
∑x1 

     n 
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Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

 

 

 

Perioritas Utama 

A 

 

Pertahankan Prestasi 

B 

 

Perioritas Rendah 

C 

 

Berlebihan 

D 

    X  =  Pelaksanaan ( Kinerja / Kepuasan ) 

      Sumber : ( J. Supranto, M.A 2001 : 242 ) 

Penjelasan mengenai kuadran ada gambar di atas adalah sebagai berikut :  

1) Kuadran A menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan nasabah, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, 

namun manjemen belum melaksanakannya sesuai keinginan anggota 

sehingga mengecewakan atau tidak puas 

2) Kuadran B menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. Unsur ini dianggap sangat penting 

dan sangat memuaskan. 

3) Kuadran C menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi nasabah. Pelaksanaannya dari perusahaan biasa-biasa saja karena 

dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 
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4) Kuadran D menunjukkan faktor yang mempengaruhi anggota kurang penting, 

tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini dianggap kurang penting, tetapi 

sangat memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


