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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

asas kekeluargaan. Oleh karena itu, keanggotaan koperasi bersifat sukarela 

dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa 

hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha 

masing-masing anggota, pemberian balas jasa terhadap modal, kemandirian, 

serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.  

Salah satu kegiatan koperasi adalah memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada para anggotanya agar mereka puas dan loyal kepada 

koperasi. Hal ini dilakukan agar koperasi dapat bertahan dan berkembang 

serta mampu menghasilkan pendapatan dalam kondisi persaingan usaha yang 

semakin kompetitif saat ini. 

Jenis koperasi yang sampai saat ini mengalami perkembangan yang 

cukup baik adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi 

simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan koperasi yang bergerak di 

bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya yang kemudian 

dipinjamkan kepada anggota-anggotanya yang memerlukan bantuan modal. 

Modal yang ada dalam koperasi berasal dari para anggota koperasi, yakni 
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simpanan wajib dan simpanan sukarela atau iuran-iuran lainnya. Oleh karena 

itu, kualitas pelayanan merupakan salah satu unsur penting bagi koperasi 

yang harus selalu ditingkatkan agar para anggota koperasi merasa puas 

dengan kinerja koperasi dan pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas 

mereka terhadap koperasi. 

Koperasi Credit Union Pancur Dangeri yang terletak di Kecamatan 

Sandai Kabupaten Ketapang merupakan lembaga keuangan non bank yang 

menyediakan jasa simpan pinjam kepada para anggotanya, di mana dalam 

perkembangannya saat ini dihadapkan pada persaingan usaha yang cukup 

ketat dan kompetitif. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa koperasi 

pesaing yang sampai saat ini juga beroperasi di Kecamatan Sandai Kabupaten 

Ketapang.  

Adapun koperasi credit union yang menyediakan jasa simpan pinjam dan 

beroperasi di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 1.1 
Koperasi Credit Union yang Beroperasi  

di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang 
 

No Nama Koperasi Alamat 
1. 

2. 

3. 

CU. Canaga Antunt 

CU. Pancur Dangeri 

CU. Lantang Tipo 

Jl. Indralaya No. 148 

Jl. Istana Jaya No. 56 

Jl. Istana Jaya No. 24 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang, 2011. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Koperasi Credit Union Pancur Dangeri 

yang berada di Jalan Istana Jaya Nomor 56 memiliki 2 (dua) pesaing utama, 
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sehingga Koperasi Credit Union Pancur Dangeri harus mampu memposisikan 

dirinya agar selalu unggul dibanding pesaingnya. Dalam kaitannya dengan 

lokasi Koperasi Credit Union Pancur Dangeri memiliki kelebihan dari aspek 

lokasi karena terletak di pusat kota, sehingga mudah dijangkau masyarakat. 

Salah satu pesaing Koperasi Credit Union Pancur Dangeri adalah 

Koperasi Credit Union Canaga Antunt. Data mengenai perkembangan jumlah 

anggota koperasi kedua koperasi ini selama Tahun 2006 sampai dengan 2010 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi  

Credit Union Pancur Dangeri dan Credit Union Canaga Antunt 
Tahun 2006-2010 

 

Tahun CU. Pancur Dangeri CU. Canaga Antunt 
Jumlah Anggota % Jumlah Anggota % 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

4.559 
5.031 
5.318 
5.726 
6.023 

- 
10,35 
5,70 
7,67 
5,19 

6.483 
7.227 
8.012 
8.499 
9.440 

- 
11,48 
10,86 
6,07 
11,07 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang, 2011. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah anggota Koperasi Credit Union 

Pancur Dangeri lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota Koperasi 

Credit Union Canaga Antunt. Meskipun selama Tahun 2006 sampai dengan 

2010 jumlah anggota Koperasi Credit Union Pancur Dangeri mengalami 

kenaikan namun kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

kenaikan jumlah anggota Koperasi Credit Union Canaga Antunt. Kondisi ini 

harus diwaspadai oleh Koperasi Credit Union Pancur Dangeri agar mampu 

bersaing dengan koperasi lain terutama dalam menambah jumlah anggota 
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koperasi. Caranya adalah dengan memberikan kepuasan kepada anggota 

koperasi agar mereka tetap loyal kepada koperasi dan bersedia mengajak atau 

merekomendasikan koperasi kepada orang lain untuk menjadi anggota. 

Selanjutnya disajikan data mengenai perkembangan jumlah anggota yang 

masuk dan keluar pada Koperasi Credit Union Pancur Dangeri selama Tahun 

2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.3 
Koperasi Credit Union Pancur Dangeri 

Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi yang Masuk dan Keluar 
Tahun 2006-2010 

 

Tahun Jumlah Anggota 
Baru  % Lama yang Keluar % 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

622 
718 
320 
490 
372 

- 
15,43 

(55,43) 
53,12 

(24,08) 

21 
122 
33 
82 
75 

- 
480,95 
(72,95) 
148,48 
(8,54) 

Sumber: Koperasi Credit Union Pancur Dangeri, 2011. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah anggota Koperasi Credit Union 

Pancur Dangeri baik yang baru masuk maupun anggota lama yang keluar 

selama Tahun 2006 sampai dengan 2010 cenderung berfluktuasi. Jumlah 

anggota koperasi yang baru masuk mengalami peningkatan tertinggi terjadi 

pada Tahun 2009 sebesar 53,12%, dan jumlah anggota koperasi yang baru 

masuk mengalami penurunan terendah terjadi pada Tahun 2008 sebesar 

55,43%. Sedangkan jumlah anggota lama yang keluar mengalami 

peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2007 sebesar 480,95%, dan jumlah 

anggota lama yang keluar mengalami penurunan terendah terjadi pada Tahun 

2010 sebesar 8,54%. 
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Perkembangan jumlah aset yang dimiliki oleh Koperasi Credit Union 

Pancur Dangeri selama Tahun 2006 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 1.4 
Perkembangan Jumlah Aset  

Koperasi Credit Union Pancur Dangeri 
Tahun 2006-2010 

 
No Tahun Jumlah Aset (Rp) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

  4.575.176.600 
26.438.736.155  
32.247.418.341 
37.322.863.127 
41.662.731.043  

Sumber: Koperasi Credit Union Pancur Dangeri, 2011. 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah aset Koperasi Credit Union 

Pancur Dangeri dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 cenderung meningkat. 

Pada Tahun 2007, jumlah aset koperasi meningkat sebesar 477,87% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2008, jumlah aset 

koperasi meningkat sebesar 21,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 

Tahun 2009, jumlah aset koperasi meningkat sebesar 15,74% dibandingkan 

tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2010, jumlah aset koperasi meningkat 

sebesar 11,63% dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

kepuasan terhadap loyalitas anggota Koperasi Credit Union Pancur Dangeri 

di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih jelas dan terarah, maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi hanya pada kepuasan anggota koperasi yang diukur 

melalui 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yaitu keandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), 

berwujud (tangibles), dan loyalitas anggota yang diukur melalui komitmen 

yang kuat untuk selalu menjadi anggota koperasi, kesediaan 

merekomendasikan koperasi kepada orang lain, selalu mengikuti 

perkembangan informasi tentang koperasi, bersedia untuk mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan, seperti dalam hal pembiayaan yang ditetapkan oleh 

koperasi, dan selalu menceritakan hal-hal positif dan menjalin hubungan baik 

dengan koperasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan 

terhadap loyalitas anggota Koperasi Credit Union Pancur Dangeri di 

Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan salah satu sarana yang sangat bermanfaat untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang pernah diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan, serta melatih diri dalam menganalisis suatu permasalahan 

secara ilmiah. 
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2. Bagi Koperasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

diperlukan serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-

kebijakan dalam menciptakan kepuasan agar loyalitas anggota koperasi 

meningkat sekaligus untuk menarik anggota baru agar pendapatan 

koperasi dapat terus meningkat sehingga mampu bersaing dengan 

koperasi lain. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan 

referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Koperasi merupakan salah satu wadah yang berperan sebagai saluran 

untuk pengarahan usahawan golongan ekonomi lemah dan menengah agar 

ikut aktif dalam proses pembangunan. Pada umumnya dalam mengelola 

koperasi, kesejahteraan anggota lebih diutamakan di samping melayani non 

anggotanya. Pengelolaan manajemen ini tidak lepas dari peran anggota, 

pengurus, pengawas dan pengelola harian sebagai komponen pendukung 

dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja koperasi. 

Koperasi simpan pinjam atau juga dikenal dengan koperasi kredit 

merupakan salah satu bentuk badan usaha koperasi yang kegiatannya 

mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dari para anggotanya dan 
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menyalurkan atau dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang 

membutuhkan modal untuk kegiatan usahanya. Oleh karena itu, koperasi 

simpan pinjam dalam pelaksanaannya sebagian besar mengandung unsur 

pelayanan, khususnya pelayanan kepada anggotanya. 

Kualitas layanan merupakan salah satu penentu berhasil tidaknya suatu 

koperasi dalam memberikan layanan yang dijanjikan kepada para anggotanya. 

Oleh karena itu, koperasi harus dapat memberikan layanan terbaik dengan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan para anggotanya agar mereka merasa 

puas sehingga mereka loyal kepada koperasi tersebut. 

Secara umum kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan oleh 

pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan 

harapannya, yang menyebabkan pula terbentuknya suatu kesetiaan atau 

loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Loyalitas pelanggan sangat diperlukan 

dan bahkan diutamakan oleh berbagai perusahaan karena pelanggan adalah 

pemasukan terbesar bagi berkembangnya perusahaan itu sendiri. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh koperasi untuk mengukur 

sampai sejauh mana kepuasan atau ketidakpuasan para anggotanya adalah 

dengan melakukan survei kepuasan kepada para anggotanya atas kualitas 

layanan yang diberikan dengan menggunakan dimensi kualitas jasa. Menurut 

Zeithaml et al., dalam Umar (2005 : 38-40) bahwa terdapat 5 (lima) bentuk 

kualitas jasa (pelayanan), yaitu: 

1. Kendalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 
yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. 

2. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu respon atau kesigapan karyawan 
dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan 
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tanggap, yang meliputi: kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, 
kecepatan karyawan dalam menangani transaksi dan penanganan keluhan 
pelanggan.  

3. Jaminan (Assurance), yaitu meliputi kemampuan karyawan atas: 
pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramahtamahan, 
perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan 
dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan 
dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan  kemampuan dalam 
menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.  

4. Empati (Empathy), yaitu perhatian secara individual yang diberikan 
perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi 
perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan 
pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memenuhi keinginan dan 
kebutuhan pelanggannya. 

5. Berwujud (Tangibles), meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung 
dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian 
dan penampilan karyawan. 

 
Salah satu dari manfaat kualitas pelayanan adalah memberikan kepuasan 

kepada para pelanggan, sehingga memberikan manfaat timbal balik bagi 

perusahaan, yaitu loyalitas pelanggan dan tentunya memberikan keuntungan 

optimal yang signifikan bagi perusahaan tersebut. 

Loyalitas pelanggan secara umum merupakan kesetiaan dan kemauan 

pelanggan untuk terus menggunakan jasa perusahaan. Perilaku yang dapat 

dilihat dari pelanggan yang loyal adalah memiliki komitmen yang kuat untuk 

selalu menggunakan produk dan jasa perusahaan, secara sukarela untuk 

merekomendasikan produk dan jasa perusahaan kepada orang lain, selalu 

mengikuti perkembangan informasi tentang perusahaan, tidak melakukan 

berbagai macam pertimbangan untuk menjadi pelanggan perusahaan, dan 

bersedia menjadi juru bicara dan selalu membina hubungan baik dengan 

perusahaan tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh kepuasan terhadap loyalitas anggota Koperasi Credit 

Union Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 

X = Variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel Y. 

Y = Variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi variabel X. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini mengggunakan metode survei. Penelitian survei 

menurut Singarimbun dan Effendi (2011 : 3) adalah: “Penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok”.  

Kepuasan (X): 
1. Keandalan (Reliability) 
2. Daya tanggap 

(Responsiveness) 
3. Jaminan (Assurance) 
4. Empati (Emphaty) 
5. Berwujud (Tangibles) 

Loyalitas Anggota Koperasi  
Credit Union Pancur Dangeri  

(Y) 

Alat analisis: 
1. Regresi Linier Sederhana. 
2. Uji Koefisien Korelasi (r). 
3. Uji hipotesis (Uji t). 
4. Uji Koefisien Determinasi. 
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Dengan menggunakan metode ini, penulis mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada anggota 

Koperasi Credit Union Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten 

Ketapang sebagai responden. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara 

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

langsung kepada pengurus dan karyawan Koperasi Credit Union 

Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2) Observasi 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

aktivitas atau kegiatan pelayanan yang berlangsung di Koperasi 

Credit Union Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten 

Ketapang antara pihak koperasi dan anggotanya. 

3) Kuesioner 

Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti kemudian diajukan kepada anggota Koperasi Credit 

Union di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sebagai 

responden untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu kuesioner yang 
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disajikan dalam bentuk pertanyaan yang telah ditentukan oleh 

peneliti dan meminta responden menjawab pertanyaan tersebut 

dengan memberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada 

kolom jawaban yang telah disediakan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan, yaitu dengan mengumpulkan dan 

mempelajari dokumen-dokumen dari Koperasi Credit Union Pancur 

Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan buku-buku 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2002 : 72) adalah: “Wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun yang 

dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota 

Koperasi Credit Union Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai 

Kabupaten Ketapang yang masih aktif sebagai anggota koperasi. 

b. Sampel 

Pengertian sampel menurut Arikunto (2006 : 130) adalah: 

“Sebagian dari populasi yang akan diteliti”.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Menurut Arikunto (2006 : 139) : “Purposive sampling 
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adalah pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang 

dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya”. Oleh karena itu, karakteristik sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini orang yang pernah meminjam 

modal dari Koperasi Credit Union Pancur Dangeri di Kecamatan 

Sandai Kabupaten Ketapang. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka penulis menetapkan 

sebanyak 100 orang sebagai responden. 

4. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Variabel bebas (X), yaitu variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah kepuasan anggota 

koperasi, yaitu respon anggota koperasi terhadap 

ketidaksesuaian antara harapan sebelumnya dengan kinerja 

aktual jasa koperasi yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Pengukuran kepuasan anggota koperasi menggunakan lima 

dimensi kualitas pelayanan, yaitu keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(empathy), dan berwujud (tangibles). 

2) Variabel terikat (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel yang digunakan adalah loyalitas 

anggota koperasi, yaitu kesetiaan dan kemauan anggota koperasi 
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untuk terus menggunakan jasa koperasi. Pengukuran loyalitas 

anggota koperasi dilihat dari komitmen yang kuat untuk selalu 

menjadi anggota koperasi, kesediaan merekomendasikan 

koperasi kepada orang lain, selalu mengikuti perkembangan 

informasi tentang koperasi, bersedia untuk mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan, seperti dalam hal pembiayaan yang 

ditetapkan oleh koperasi, dan selalu menceritakan hal-hal positif 

dan menjalin hubungan baik dengan koperasi. 

b. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi anggota koperasi terhadap kepuasan dan 

loyalitas mereka sebagai anggota koperasi. Pilihan jawaban atas 

pertanyaan positif yang diajukan menurut skala Likert, yaitu: 

1) Pilihan jawaban terhadap kepuasan anggota koperasi 

a) Sangat Puas (SP) = Skor 5 

b) Puas (P) = Skor 4 

c) Kurang Puas (KP) = Skor 3 

d) Tidak Puas (TP) = Skor 2 

e) Sangat Tidak Puas (STP) = Skor 1 

2) Pilihan jawaban terhadap loyalitas anggota koperasi 

a) Sangat Setuju (SS) = Skor 5 

b) Setuju (S) = Skor 4 
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c) Kurang Setuju (KS) = Skor 3 

d) Tidak Setuju (TS) = Skor 2 

e) Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1 

5. Alat Analisis Data 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas biasanya digunakan 

dalam analisis data, yaitu pengujian validitas pernyataan. Sebuah 

pernyataan dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang kuat 

terhadap skor total. Dengan kata lain, sebuah pernyataan dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi jika terdapat skor kesejajaran 

(korelasi yang tinggi) terhadap skor total pernyataan.  

Adapun untuk menghitung nilai korelasi antara masing-masing 

pernyataan dengan skor totalnya menggunakan rumus korelasi 

product moment menurut Umar (2005 : 190) sebagai berikut: 

                    n(∑XY) – (∑X ∑Y) 
                r  =   

       √ [ n∑X² – (∑X)²] [n∑Y² – (∑Y)²] 

Keterangan: 

X  = Skor pernyataan 

Y  = Skor total 

Kriteria keputusan pengujiannya adalah jika rhitung > rtabel (α=5%; 

n=100), maka pernyataan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika rhitung ≤ 

rtabel (α=5%; n=100), maka pernyataan dinyatakan tidak valid. 
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Uji reliabilitas instrumen adalah pengujian terhadap masalah 

adanya kepercayaan terhadap alat tes (instrumen). Satu instrumen 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari pengujian 

tes atau instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Metode 

yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah metode belah dua (split-

half method), yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor total pada pernyataan ganjil dengan skor total 

pernyataan genap, dan kemudian dilanjutkan pengujian dengan 

menggunakan rumus Spearman-Brown untuk mendapatkan nilai 

reliabilitas instrumen (r11) yang menurut Umar (2005 : 199) sebagai 

berikut: 

                                            2 x r½½ 
            r11 =  

                               (1 + r½½) 
 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

r½½ = rxy yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belahan  

            instrumen 

Kriteria keputusan pengujiannya adalah jika rhitung (r11) > rtabel 

(α=5%; n=100), maka pernyataan dinyatakan reliabel. Sebaliknya, 

jika rhitung (r11) ≤ rtabel (α=5%; n=100), maka pernyataan dinyatakan 

tidak reliabel. 
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b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana merupakan suatu teknik analisis 

statistika yang melibatkan hubungan antara satu variabel bebas 

dengan satu variabel terikat. Metode regresi yang digunakan adalah 

metode kuadrat terkecil (Least Square Method). Analisis regresi 

linier sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kepuasan terhadap loyalitas anggota Koperasi Credit 

Union Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.  

Adapun persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 

Keterangan: 

Y  = Loyalitas anggota koperasi 

X  = kepuasan anggota koperasi 

 a  = Konstanta regresi 

 b = Koefisien regresi 

 e = error 

Nilai a dan b menurut Riduwan (2010 : 244) dapat dicari dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

   n.∑XY – ∑X.∑Y 
b =  

     n.∑X² – (∑X)² 

 ∑Y – b.∑X 
a =  

      n   
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c. Analisis Koefisien Korelasi (r) 

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui 

kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Analisis koefisien korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara kepuasan dengan loyalitas 

anggota Koperasi Credit Union Pancur Dangeri di Kecamatan 

Sandai Kabupaten Ketapang. Rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung nilai koefisien korelasi menurut Riduwan (2010 : 227) 

adalah sebagai berikut: 

                   n(∑XY) – (∑X)( ∑Y) 
rxy = 
       √{n∑X² – (∑X)²}{n∑Y² – (∑Y)²} 

Adapun pedoman untuk menginterpretasikan nilai koefisien 

korelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.5 
Interpretasi Koefisien Korelasi 

Nilai r 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Kuat 

Sangat Kuat 
Sumber: Riduwan (2010 : 228). 

d. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Uji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
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apakah kepuasan memiliki hubungan yang signifikan atau tidak 

terhadap loyalitas anggota Koperasi Credit Union Pancur Dangeri di 

Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Adapun langkah-langkah 

uji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis penelitian 

H0 : r = 0, Artinya kepuasan tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dan positif terhadap loyalitas anggota Koperasi Credit 

Union Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten 

Ketapang. 

Ha : r ≠ 0, Artinya kepuasan memiliki hubungan yang signifikan 

dan positif terhadap loyalitas anggota Koperasi Credit Union 

Pancur Dangeri di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. 

2) Mencari nilai thitung dan ttabel 

Nilai thitung dapat dicari dengan menggunakan rumus menurut 

Riduwan (2010 : 229) sebagai berikut: 

  r√n – 2  
thitung =  

        √1 – r²  

Di mana: 

thitung  = Nilai t 

   r = Nilai koefisien korelasi 

   n = Jumlah sampel 

Nilai ttabel ditentukan dengan kriteria: α = 0,05 (5%), dan derajat 

kebebasan (dk) = n – 2. 
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3) Menentukan kriteria keputusan, yaitu jika thitung > ttabel, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika thitung ≤  ttabel, maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 

e. Analisis Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar 

kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variasi 

naik-turunnya variabel terikat. Analisis koefisien determinasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi 

atau sumbangan pengaruh kepuasan terhadap variasi naik turunnya 

loyalitas anggota Koperasi Credit Union Pancur Dangeri di 

Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Rumus yang dapat 

digunakan untuk mencari nilai koefisien determinasi menurut 

Riduwan (2010 : 228) adalah sebagai berikut: 

KP = r² x 100% 

Di mana: 

KP  = Besarnya koefisien penentu (determinan)  

 r = Koefisien korelasi  

		


