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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan dunia usaha saat ini juga membawa 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan 

kegiatan ekonominya masyarakat membutuhkan lembaga-lembaga 

pendukung untuk melakukan kegiatannya, salah satu lembaga yang sudah 

tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia adalah lembaga koperasi. 

Koperasi merupakan gerakan ekonomi yang sesuai dengan amanat 

pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi bahwa perekonomian Indonesia 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lebih 

lanjut dalam UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa badan usaha yang 

sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah Koperasi. Dalam 

pelaksanaannya, koperasi diharapkan tumbuh sebagai organisasi dan 

badan usaha yang dapat berperan sesuai dengan UU Perkoperasian Nomor 

25 Tahun 1992 serta diharapkan juga mampu memajukan unit usaha 

didalamnya baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga secara tidak 

langsung dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

Menurut UU No 25 Tahun 1992 ada 2 jenis koperasi yang ada 

diIndonesia yaitu Koperasi berdasarkan jenis usaha dan koperasi 

berdasarkan keanggotaan.Ada beberapa koperasi berdasarkan jenis usaha 

diantaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha 

(KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. Sedangkan koperasi 
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berdasarkan keanggotaannya yaitu, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 

Koperasi Sekolah, koperasi wanita, koperasi pensiunan dan lain 

sebagainya. 

Salah satu koperasi yang termasuk dalam jenis Koperasi Serba 

Usaha (KSU) adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat. Koperasi ini terletak di Komplek Perkantoran Gubernur 

Kalimantan Barat, Jln. Jend. Ahmad Yani 1, Kelurahan Bansir Darat,  

Kecamatan Pontianak Tenggara yang ini berdiri pada tanggal 27 Juli 1962. 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat ini beranggotakan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat. Adapun jumlah anggota KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat 

Perkembangan Jumlah Anggota 

Tahun 2014-2016 

Tahun Jumlah Anggota (orang) Persentase (%) 

2014 850 – 

2015 842          (0,94) 

2016 789          (6,29) 

 Sumber: KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat, 2017 

Pada Tahun 2014, KPN Kantor Gubernur memiliki anggota 

sebanyak 850 orang, jumlah ini mengalani penurunan 0,94% menjadi 842 

orang pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2016 juga mengalami 

penurunan jumlah anggota sebesar 6,29% menjadi 789 orang anggota. 
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Dalam melakukan kegiatan usahanya, KPN Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat mengalami beberapaperubahan pada jumlah aset dan 

Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya. Perubahan tersebut bisa di lihat 

pada Tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat  

Jumlah Aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Tahun 2014-2016 

Tahun Total Aset (Rp) % Total SHU (Rp) % 

2014 Rp15.383.895.659,62  – Rp1.235.797.186,23  – 

2015 Rp16.966.747.131,26  10,29 Rp2.973.797.500,79  140,64  

2016 Rp20.512.341.794,99  20,90 Rp4.109.153.662,38   38,18  

 Sumber: KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat, 2017 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya 

jumlah aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) KPN Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat mengalami peningkatan.Pada Tahun 2015, jumlah aset 

koperasi mengalami peningkatan sebanyak 10,29% dari 

Rp15.383.895.659,62 pada Tahun 2014 menjadi Rp16.966.747.131,26 

pada Tahun 2015. Tahun 2016, jumlah aset koperasi juga mengalami 

peningkatan sebesar 20,90% dari tahun 2015 menjadi 

Rp20,512.341,794,99. 

Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dimiliki KPN Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan yang sama. Pada Tahun 

2015, SHU koperasi mengalami peningkatan sebanyak 140,64% dari 

Rp1.235.797.186,23 pada Tahun 2014 menjadi Rp2.973.797.500,79 pada 
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Tahun 2015. Begitu juga pada Tahun 2016 yang mengalami peningkatan 

38.18% dari Tahun 2015 menjadi Rp4.109.153.662,38 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat memiliki beberapa unit 

usaha yang dijalankan, yaitu:Unit Simpan Pinjam, Unit Toko/ UKM Mart, 

Unit Fotocopy, Unit BBM / LPG, danUnit Travel. Dari masing-masing 

unit usaha tersebut memiliki andil dalam pendapatan koperasi, adapun 

pendapatan dari masing-masing unit usaha dapat dijelaskan dalam Tabel 

1.3 dibawah ini. 

Sumber: KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat, 2017 

Unit toko/ UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat 

mulai dikembangkan sejak Tahun 2001. Unit ini menyediakan berbagai 

kebutuhan sehari-hari.Selain anggota, masyarakat umum juga dapat 

menjadi pelanggan UKM Mart ini. 

Berikut adalah daftar produk dan harga yang terdapat di Unit Toko/ 

UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat Per Januari 2017. 

 

 

 

Tabel 1.3 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat  

Pendapatan Per Unit Usaha 

Tahun 2014-2016 

Tahun  

Unit Usaha 

Toko/UKM Mart Fotocopy Simpan Pinjam Penyaluran BBM 

dan Gas 
Travel 

2014 Rp1.769.437.024,00 Rp189.854.825,15 Rp1.961.761.550,00 Rp10.733.685.745,16 – 

2015 Rp1.377.283.893,00 Rp199.790.100,00 Rp2.407.242.009,00 Rp11.600.400.000,00 Rp17.203.065,27 

2016 Rp1.695.881.465,00 Rp146.577.600,00 Rp3.021.593.171,21 Rp12.478.885.000,00 Rp33.780.874,00 
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Tabel 1.4 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat 

Daftar Produk dan Harga Barang Unit Toko/ UKM Mart 

Tahun 2017 

No. Nama Barang 
Harga Barang 

(Rp) 
No. Nama Barang 

Harga Barang 
(Rp) 

1 Snack : Zee, twister, tic tac, soyjoy, 

silverquen, siip, miaw2, king kong, sukro, 

kacang dua kelinci, pilus sapi panggang, 

chocolatos, fitbar, garuda kacang kulit, 

koko crunch, honey stars, milo sereal nestle 

crunch, dan lainnya 500 - 26.000/Bks 

22 ATK: Agenda executive, amplop, 

artline,binder clips, book note, box file, 

buku folio, buku tulis, buku gambar, buku 

kuitansi, buku kuarto, sampul buku, 

calculator, catridge canon, correction 

tape, cutter, epson ribbon pack, flash drive, 

bolpoin, pensil, penghapus, pengaris, lem, 

lakban, stabilo, map, materai, sampul buku, 

spidol, mouse wireless, dan lainnya 

200 - 

195.000/Pcs 

2 Rokok: U mild , sampoerna, djie sam soe, 

dunhill, surya, djarum, LA light, marlboro, 

G mild, lucky strike, class mild, dan 

lainnya. 

10.000 - 

21.500/Bks 

23 Obat obatan : Alkohol, perban kassa, 

hansaplas, balsem, krim anti jamur, 

rivanol, obat sakit gigi, mylanta, vicks, 

tolak angin, salonpas, dan lainnya 

500 - 

35.000/Pcs 

3 Minuman: ABC exo milk coffee, ABC 

kacang hijau, Aquarius, ades, AERO O2 

fresh Aloevera, teh pucuk, nestle bear 

brand, kratingdaeng, my tea, mizone, fresh 

tea, love juice, good day, nescafe, , fanta, 

dan lainnya 

2.000 - 

10.000/Btl 

21.000-

188.000/Dus 

24 Produk Kecantikan: lipstik MYB love, 

purbasari, lulur mandi pengantin, sumber 

ayu, makarizo hair energy masker garnier, 

peach eye shadow, sari ayu dwi SPF, MZY 

lip matte moist. 

19.000-

33.500/Ktk 

4 
Kopi & Teh: Indocafe cappucino, indocafe 

coffee mix, indocafe kopi original, nescafe, 

luwak, top coffee, max creamer, djempol, 

dua obor, teh sari wangi, teh prendjak. 

1.000 - 

4.500/Sch 5.500 

- 5.000/Kotak 

25 Aneka bumbu: Garam cap bentul, garam 

lososa, saus indofood, kobe all varian, 

lasedap, masako, racik indofood, royco, 

sambal sasa, terasi udang. 

400 - 

26.000/Bks 

5 Beras : Bulog, cap gajah, macan hijau, 

mangga, naga mas, padi wangi, rojolele 

mas, pandan wangi, CK, platinum, 

platinum, dan lainnya 

21.500-275.000/ 

Karung 

26 Aneka tepung dan olahan: Segitiga biru, 

haan blackforest, haan brownies, haan ice 

cream, haan meizena, rose brand, tepung 

gula. 

5.000 - 20.600/ 

Kotak/Bks 

6 Biskuit: Chocopie, gery salut, hatari, 

kokola, kukis, lexus, munchy’s, nextar, oat, 

selamat, unibis dan lainnya 

2.500 - 25.000/ 

Bks 

27 Pembersih: pembersih kaca (mr.muscle), 

pembersih lantai (harpic, mr.muscle, 

superpell, vixal, wipol, porstex.) 

5.500  - 16.000/ 

Btl 

7 Permen:Relaxa, fisherman’s, foxs, golia, 

happydent, kiss mint, kopiko, sterpsill, 

xylitol, mentos,dan lainnya 

1.000 - 11.500/ 

Bks 

28 Detergen: Rinso anti noda, rinso cair, 

attack easy, attack jazz 1, attack liquid, 

attack plus, molto ultra. 

1.000 - 27.000/ 

Bks 

8 Gula: Gula pasir timbang, gulaku, 

diabetasol swetener, gula tebu, tropicana 

slim, gula premium. 

14.000 - 40.000/ 

Kg/Kotak 

29 Tisu & kapas wajah : Cussons, facial, 

caris, cotta, modus, multi pac, multi travel, 

nasa, tessa, sierra, cotton buds 

1.000 - 

32.000/Bks 

9 Sirup: ABC special grade, ABC squash 

delight, marjan 
15.000 - 

22.000/Btl 

30 Pengharum ruangan dan mobil: 

Bayfresh, glade, stella 
9.500 - 

73.000/Pcs 

10 Susu: Cap enaak, cap nona, frisian flag, 

dancow, milo, zeedll 

1.500 - 

3.500/Sch 8.500-

188.000/ 

Klg/Kotak 

31 Peralatan bayi : baby oil, minyak telon, 

minyak cap kayu putih, bedak cussons 

baby, diapers dll. 3.000 - 35.000/ 

Btl/Bks 

11 Mie instan: ABC cup, ABC selera, 

indomie, pop mie, sarimi, segye  

1.900 - 6.900 

/Bks 76.000-

83.000/ Dus 

32 Body lotion: citra lasting, citra natural, 

citra pearly, softly, princess, body butter, 

body scrub 

5.500 - 35.000/ 

Btl 

12 
Minyak goreng: Avena, madina, sania, 

sovia, tropical dll. 
13.000 - 68.500/ 

Kemasan 

33 Parfum: Aulia, bodymist, izzi,mazaya, 

victoria, napoleon, salsabila body cologne. 
5.000 

35.000/Btl 

13 Deodorant: Dove roll on, rexona all varian 14.000 - 

18.000/Btl 
34 Pasta gigi : Formula, pepsodent 7.000 - 

15.000/Kotak 

14 Sabun cuci piring: Mama lemon, Sunlight 9.000 - 

25.000/Bks/Btl 
35 Sikat gigi: Formula, oral B, pepsodent 3.500 - 

8.000/Pcs 

15 Sabun muka: Aizhuka, biore, garnier, 

pond’s, shinzui 
4.500 - 

26.500/Btl 

36 Sabun mandi : Klinsen, biore, lifebouy, 

lux, carex, dettol 
3.000 - 

30.000/Pcs/Btl 
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16 Margarin: Blue band, creamery butter, 

palmia 

7.500 - 

65.000/Pcs 
37 Pewangi pakaian: Downy, molto. 10.500 - 

27.000/Btl 

17 Shampo: Rejoice, pentene, 

headandshoulders, sunsilk, clear, zinc, 

emeron, lifebuoy, dove, loreal paris, garnier 

7.000 - 

16.000/Btl 

38 Hand soap: Energizing, Freshen, 

pampering, rock pool, yuri, rose garden, 

summer sunrise 

15.500 - 

25.000/Btl 

18 Aneka kebutuhan dapur: ikan makarel, 

kornet, sardines, kerupuk senna, kacang 

hijau, kacang kupas, emping. 

5.500 - 

75.000/Bks 

39 Silet: Blue II hangcard, dayman hair gel, 

goal II kuning, shick hanger 5.000 - 

18.000/Pcs 

19 Kecap: ABC, bango, indofood 3.000 - 26.500/ 

Btl 
40 Anti nyamuk semprot: Baygon, mortein  16.000 - 

30.000/ Btl  

20 Aksesoris pribadi: baju kemeja putih, 

kemeja batik, pin ASN, lambang korpri, 

seprei, ikat pinggang, sapu tangan, dompet, 

sandal, sepatu, tas, kerudung, kalung, bros, 

dan lainnya 

5.000 - 335.000/ 

Item 

41 Perabot rumah tangga: tong sampah, tali 

rapia, spons, asbak, ember, kain pel, sapu, 

selang+regulator gas, stop kontak, adaptor, 

terminal, lap kanebo, lampu, kemoceng, jas 

hujan, jarum, kapur barus, dan lainnya 

1.500 - 140.000/ 

Item 

21 Pembalut: carefree, clean fresh,laurier, 

Softex 

4.500 - 12.000/ 

Bks 

   Sumber: Unit Toko/ UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Data Olahan),2017 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPN Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa dari beberapa unit usaha yang 

dijalankan oleh KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Unit Toko/ 

UKM Mart merupakan unit yang sedang digalakan perkembangannya, 

sebab beberapa tahun terakhir realisasi total penjualan di akhir tahun unit 

toko ini tidak dapat mencapai target penjualan yang telah ditetapkan di 

awal tahun. Adapun perkembangan rencana target dan realisasi total 

penjualan pada Unit Toko/ UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan 

Barat dapat dilihat pada  Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat  

Total Penjualan Unit Toko 

Tahun 2014-2016 

Tahun 

 
Target Penjualan (Rp) 

Persentase 

(%) 
Realisasi Penjualan (Rp) 

Persentase 

(%) 

2014 Rp2.250.839.391,34  – Rp1.769.437.024,00 – 

2015 Rp2.250.839.391,34 – Rp1.377.283.893,00 
           

(22,16) 

2016 Rp2.025.755.452,00 
           

(10,00) 
Rp1.695.881.465,00        23,13  

Sumber:KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat, 2017 
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Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penjualan Tahun 

2015 sebesar Rp1.377.283.893,00 mengalami penurunan 22,16% dari 

Tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.769.437.024,00. Penurunan realisasi 

penjualan ini hanya mampu mencapai 61,19% dari target penjualan yang 

ditetapkan pada awal tahun yaitu sebesar Rp 2.250.839.391,34. 

Sedangkan pada Tahun 2016, realisasi penjualan yang dicapai 

sebesar Rp1.695.881.465,00 megalami peningkatan 23,13% dari Tahun 

2015 yaitu sebesar Rp1.377.283.893,00, namun realisasi penjualan hanya 

dapat mencapai 83,72% dari target penjualan sebesar Rp2.025.755.452,00. 

Kepuasan pelanggan sangat berdampak pada tingkat penjualan 

koperasi, hal ini disebabkan KPN Kantor Gubernur yang terletak di dalam 

komplek perkantoran ini merupakan pilihan terdekat untuk pelanggan 

membeli keperluannya. Peneliti telah melakukan wawancara singkat 

dengan beberapa pelanggan Unit Toko/ UKM Mart KPN Kantor 

Gubernur. Dari hasil wawancara tersebut didapati beberapa keluhan dari 

pelanggan, seperti luas toko masih kurang, barang yang diinginkan sulit 

dicari, barang yang tersedia kurang lengkap, label harga barang masih 

belum tercantum semua, karyawan kurang sigap dalam melayani 

pelanggan. 

  Beberapa penelitian menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Victorio 

(2012), yang berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas 
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Pelayanan Supermarket Bahan Bangunan” menyatakan bahwa pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

  Adapun penelitian sejenis yang dilakukan oleh Yola dan Budianto 

(2013) yang berjudul “Analisis Kepuasan Konsmen Terhadap Kualitas 

Pelayanan dan Harga Produk Pada Supermarket Dengan Menggunakan 

Metode Importance Performance Analysis (IPA)” juga mendapatkan hasil 

bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan dengan dimensi kualitas 

layanan. 

Melihat bahwa lembaga koperasi ini merupakan industri jasa dimana 

kepuasan pelanggan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan 

usaha, maka penelitian ini bertujuan untuk peningkatan mutu layanan 

sehingga dalam jangka panjang dapat menambah pemasukan dan dapat 

mempertahankan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Kepuasan 

Pelanggan pada Pelayanan Unit Toko / UKM Mart Koperasi Pegawai 

Negeri (KPN) Kantor Gubernur Kalimantan Barat” . 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan pelangganpada 

pelayanan Unit Toko / UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan 

Barat? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang dimaksud, maka penulis membatasi permasalahan pada: 

1. Objek yang diteliti adalah pelangganUnit Toko / UKM Mart KPN 

Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

2. Variabel kepuasan pelanggan dalam penelitian ini adalah dengan 5 

dimensi kualitas pelayanan yaitu: 

a. Responsiveness (ketanggapan), 

b. Reliability (keandalan), 

c. Assurance (jaminan), 

d. Empathy (perhatian), 

e. Tangible (berwujud). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan pelanggan 

pada pelayanan Unit Toko / UKM Mart KPN Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah.  
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2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi 

bagi pihak Unit Toko / UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan 

Barat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan dimasa yang akan datang.  

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya 

yang tertarik akan masalah ini pada masa yang akan datang. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dari sekian banyak usaha yang ada, terutama yang menjadikan 

tingkat penjualan sebagai tolak ukur keberhasilan usahanya pasti 

menjadikan kepuasan pelanggan  sebagai prioritas utama yang perlu di 

perhatikanuntuk dapat meningkatkan penjualan di masa yang akan datang. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138), “Kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan yang 

dipersepsikan terhadap ekspektasi mereka”. 

Harapan dapat diartikan pula sebagai persepsi pelanggan. Menurut 

Kotler dan Keller (2009:179) “Persepsi adalah proses memilih, mengatur, 

dan menerjemahkan, masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

dunia yang berarti”. Sedangkan menurut Tika (2006:56) “Kinerja sebagai 

hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam 
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suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai 

tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu”. 

Jadi kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari perbandingan antara 

harapan dan kinerja yang mereka rasakan. Jika kinerja jasa yang dirasakan 

pelanggan  berada dibawah harapan maka disimpulkan bahwa pelanggan 

kecewa, namun jika kinerja jasa yang dirasakan pelanggan berada di atas 

harapan, maka pelanggan akan merasa puas atau bahkan sangat puas. 

Maka untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, maka akan 

dibandingkan dengan dimensi kualitas jasa. 

Menurut Parasuraman dkk dalam Lupiyoadi (2013 : 216), ada lima 

karakteristik kualitas pelayanan antara lain : a) Bukti langsung (tangibles), 

yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. b) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya. c) Daya tanggap (responsiveness), yaitu suatu kemauan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas. d) Jaminan 

(assurance), yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada 

perusahaan. e) Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus 

dan bersifat individual yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan mereka.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah kepuasan 

pelanggan pada pelayanan Unit Toko/ UKM Mart KPN Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat. Dari uraian penjelasan di atas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
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    Kepuasan Pelanggan 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Bentuk penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono, 

(2009:21): “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

Jenis metode deskriptif yang digunakan adalah metode survey. 

Menurut Sugiyono, (2009:13): “Bahwa metode survey digunakan untuk 

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

tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya 

dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan 

sebagainya”. 

 

 

Dimensi Kualitas Jasa: 

1. Bukti langsung (tangible) 

2. Keandalan (reliability) 

3. Daya tanggap (responsiveness) 

4. Jaminan (assurance) 

5. Empati (emphaty) 

Alat Analisis Data: 

Diagram Kartesius 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer  

Data primer merupakan sumber utama dari individu seperti hasil 

wawancara, atau hasil kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Data 

primer yang dikumpulkan berupa teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam analisis pembahasan 

yaitu : 

1) Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati langsung kegiatan dan pelayanan di Unit Toko/ 

UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

2) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pimpinan, karyawan dan pelanggan Unit Toko/ UKM Mart KPN 

Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

3) Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.  Daftar 

pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan kepuasan 

pelanggan pada pelayanan  Unit Toko/ UKM Mart KPN Kantor 

Gubernur Kalimantan Barat. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan adalah studi dokumentasi, 

yaitu pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
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penelitian yang diperoleh dari Unit Toko/ UKM Mart KPN Kantor 

Gubernur Kalimantan Barat, jurnal-jurnal dan buku-buku sebagai 

bahan teori. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

total aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU), daftar produk dan harga, dan 

data volume penjualan. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Menurut 

Sugiyono (2014:80), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti utuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen atau pelanggan yang pernah berbelanja di Unit Toko/ 

UKM Mart KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

b. Sampel  

Menurut Sugiyono (2014:81), “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Tujuan dari pengambilan sampel ini adalah untuk memperoleh 

keterangan mengenai objeknya hanya dengan mengamati sebagian 

dari populasi. 
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Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling (secara sengaja) artinya adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu”. 

 Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka 

perhitungan sampel didasarkan pada rumus formula statsitik yang 

digunakan yaiu rumus Isac Newton dalam Rao Purba (Anindita, 

2012:52) yang mengatakan bahwa dalam menentukan besarnya, 

maka digunakan rumus sebagai berikut: 

           
  

       
 

   Keterangan : 

Z =  tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian sampel 

 Moe =  Margin of error, atau tingkat kesalahan maksimum yang dapat 

                      ditolerir. 

  n =   besarnya sampel 

   Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau Z = 1,96 dan 

Moe = 10% (0,1). Maka perhitungan sebagai berikut: 

 n = 
       

       
 

 n = 96,04 

 Berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel minimal yang 

diteliti adalah sebanyak 96 responden. Untuk memudahkan penelitian, 

maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden. Dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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a. Pelanggan yang telah melakukan pembelian berulang minimal 2 

kali. 

b. Berusia diatas 17 tahun, dan bukan merupakan karyawan KPN 

Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:188), “Objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Jadi yang dimaksud 

variable dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang menjadi 

objek penelitian  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan dalam penelitian ini menggunakan 

lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait 

kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan dalam 

menghitung harga yang dijual, sikap simpatik. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu memberikan pelayanan 

yang cepat dengan respon yang baik saat ada pelanggan yang 

memerlukan informasi mengenai produk, harga ataupun yang 

lainnya. 

3. Jaminan (assurance), yaitu jaminan dan kepastian yang 

diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang 
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baik kepada pelanggan. Baik kepada pelanggan yang membeli 

ataupun hanya ingin melihat-lihat. 

4. Empati (emphaty), yaitu perhatian secara individual yang 

diberikan oleh karyawan kepada pelanggan, seperti 

memberikan keadilan dalam melayani pelanggan, tidak 

membeda-bedakan pelanggan. 

5. Berwujud (tangible), yaitu bukti langsung, sarana dan 

prasarana pendukung dalam pelayanan Unit Toko/ UKM Mart 

KPN Kantor Gubernur Kalimantan Barat, seperti ketersediaan 

peralatan dan komputer dalam memberikan pelayanan, lokasi 

yang mudah dijangkau pelanggan, ketersedian kursi sebagai 

tempat bersantai menikmati produk yang ditawarkan, 

kebersihan dan kerapian toko, dan penampilan petugas yang 

bersih dan rapi. 

b. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang 

menjelaskan ciri-ciri spesifik dari suatu konsep, dengan tujuan 

peneliti memiliki suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat 

variabel yang sudah didefinisikan konsepnya. Operasional 

penelitian dapat dilihat dalam Tabel 1.6 sebagai berikut: 

 

 

 



18 
 

 
 

Tabel 1.6 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Item/ kuesioner  

Kepuasan Kepuasan adalah 

perasaan senang 

atau kecewa 

seseorang yang 

timbul karena 

membandingkan 

yang 

dipersepsikan 

atau kesannya 

terhadap kinerja 

(atau hasil) suatu 

produk dan 

harapan-

harapannya 

terhadap 

pelayanan yang 

diberikan Unit 

Toko/UKM Mart 

Kantor Gubernur 

Kalimantan Barat. 

(Kotler dan 

Keller, 2008:139) 

Keandalan 

(Reliability) 

1. Unit Toko/UKM Mart menyampaikan 

layanan secara benar. (kesesuaian harga, 

produk yang berkualitas dan tidak 

kadaluarsa). 

2. Unit Toko/UKM Mart memberikan 

kemudahan pada setiap layanan yang 

diinginkan. 

3. Karyawan memiliki pengetahuan untuk 

menjawab setiap pertanyaan pelanggan. 

4. Jam operasional Unit Toko/UKM Mart sesuai 

yang diinformasikan kepada pelanggan. 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) 
5. Karyawan Unit Toko/UKM Mart memberikan 

pelayanan dengan cepat. 

6. Karyawan Unit Toko/UKM Mart siap setiap 

saat untuk melayani pelanggan. 

7. Karyawan selalu siap menangani setiap 

keluhan pelanggan. 

8. Karyawan dapat membantu masalah yang 

dihadapi pelanggan. 

9. Kesediaan karyawan untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan pelanggan. 

Jaminan 

(Assurance) 
10. Karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan. 

11. Karyawan berlaku sopan kepada semua 

pelanggan. 

12. Karyawan memiliki keterampilan yang baik 

dalam melayani pelanggan. 

13. Karyawan mampu memberikan penjelasan 

atau berkomunikasi dengan baik kepada 

pelanggan. 

Empati (Emphaty) 14. Karyawan tidak memandang status dalam 

melayani pelanggan. 

15. Karyawan melayani pelanggan dengan sabar 

dan ramah. 

16. Kesediaan karyawan saat pelanggan 

membutuhkan bantuan. 

17. Karyawan memperlakukan pelanggan secara 

penuh perhatian. 

Berwujud 

(Tangible) 

18. Tersedianya komputer dan mesin kasir untuk 

melayani transaksi pembelian. 

19. Bangunan ruang Unit toko/ UKM Mart KPN 
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Kantor Gubernur Kalimantan Barat luas dan 

nyaman. 

20. Penampilan karyawan rapi dan bersih. 

21. Produk yang tersedia di toko tersusun dengan 

rapi pada rak nya, sehingga memudahkan 

pelanggan mencari produk yang diinginkan. 

22. Tersedianya kursi tunggu untuk menikmati 

produk/barang yang dibeli. 

 

5. Skala Pengukuran 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara 

kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner  yang 

disebarkan kepada responden. 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala 

Likert. Menurut Sugiyono (2014:168),“Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang fenomena sosial”. Dengan melihat jawaban dari responden 

melalui kuesioner yang disebarkan, kemudian dikelompokkan menurut 

jenisnya masing-masing. 

Skala Likert mengukur tingkat persetujuan responden terhadap 

serangkaian pernyataan yang mengukur suatu objek. Skala ini diberi 

bobot secara kuantitatif yang berguna untuk dipakai dalam perhitungan, 

yaitu: 

 

 

 

 

Tabel 1.6 
(Lanjutan) 
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Tabel 1.7 

Skor Pernyataan Responden 

No. 
Skala Pengukuran 

Harapan Skor Kinerja Skor 

1. Sangat Penting (SP) 5 Sangat Puas (SP) 5 

2. Penting (P) 4 Puas (P) 4 

3. Cukup Penting (CP) 3 Cukup Puas (CP) 3 

4. Kurang Penting (KP) 2 Kurang Puas (KP) 2 

5. Tidak Penting (TP) 1 Tidak Puas (TP) 1 

Sumber : Sugiyono, 2014 

H. Analisis Data 

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan 

kepada responden. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. 

a. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014:363), “Uji validitas adalah derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dilaporkan oleh peneliti”. Dikatakan valid apabila nilai 

korelasi di atas 0,256 (1%). Untuk mengukur kevalidan kuesioner 

peneliti menggunakan program software SPSS Statistics 19.0 for 

Windows. 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas instrumen 

dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkorelasikan skor tiap 
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pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya 

menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 

  
               

           ]             ]
 

Dimana : 

X = Skor pernyataan 

Y = Skor total 

Nilai korelasi product moment yang diperoleh kemudian akan 

dibandingkan dengan nilai korelasi Tabel (r Tabel) dengan tingkat 

signifikansi (α) = 0,01, dan jumlah data (n) = 100. Kriteria 

keputusannya adalah jika r hitung > r Tabel, maka pernyataan 

tersebut dinyatakan valid, jika r hitung < r Tabel, maka pernyataan 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Arikunto (2006:154) menyatakan “Reliabilitas menunjuk pada 

suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Instrumen dikatakan 

reliabel jika memiliki koefisien cronbach’s alpha sama dengan 

0,60 atau lebih. 
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b. Analisis Diagram Kartesius 

Menurut Supranto (2011:241), “Diagram kartesius adalah suatu 

bangunan yang terdiri atas empat bagian yang dibatasi oleh dua garis 

yang terpotong tegak lurus pada titik X dan Y”. Titik X merupakan 

rata-rata dari jumlah rata-rata nilai kepuasan, sedangkan Y merupakan 

rata-rata dari jumlah rata-rata nilai harapan/kepentingan. 

Penyederhanaan rumus untuk setiap faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan disederhanakan dengan rumus rata-rata nilai 

kepuasan konsumen menurut Supranto (2011:241) berikut:  

 ̅  
   

 
 

 

 ̅  
   

 
 

Di mana: 

    ̅ = Skor rata-rata nilai atribut tingkat harapan/kepentingan 

    ̅ = Skor rata-rata nilai atribut tingkat kinerja/kepuasan 

       = Jumlah nilai atribut tingkat harapan/kepentingan 

       = Jumlah nilai atribut tingkat kinerja/kepuasan 

n = Jumlah responden 

Selanjutnya perhitungan tingkat kepuasan tersebut dimasukkan ke 

dalam diagram kartesius yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 

berikut: 
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Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

 Y= Harapan 

SangatPentingdantidakpuas 

PrioritasUtama 

A 

Sangatpentingdansangatpuas 

PertahankanPrestasi 

B 

 

Kurangpentingdankurangpuas 

PrioritasRendah 

C 

Kurangpentingdansangatpuas 

Berlebihan 

D 

 

 X = Kinerja 

Sumber: Supranto,2011. 

Keterangan: 

- Kuadran A : Menunjukkan faktor yang dianggap mempengaruhikepuasan 

pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, namun 

manajemen belum melaksanakan sesuai keinginan pelanggan sehingga 

mengecewakan/tidak puas 

- Kuadran B : Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

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

dan sangat memuaskan 

- Kuadran C:  Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi pelanggan. Pelaksanaan oleh perusahaan biasa-biasa saja karena dianggap 

kurang penting dan kurang memuaskan. 

- Kuadran D: Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang 

penting, tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini dianggap kurang penting, 

tetapi sangat memuaskan. 


