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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada era globalisasi seperti sekarang ini persaingan bisnis antar para 

pebisnis semakin ketat. Agar dapat bertahan pada bisnisnya, setiap pesaing 

baik organisasi atau penyedia jasa  harus lebih memperhatikan kebutuhan 

serta keinginan konsumennya. Selain itu, organisasi atau penyedia jasa 

dapat memperbaiki kualitas pelayanan agar terciptanya loyalitas terhadap 

organisasi tersebut. Keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan jasa 

banyak tergantung pada kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan dalam memberikan pelayanan. Ketika pelayanan yang diberikan 

berkualitas maka anggota akan merasa puas sehingga akan berpengaruh 

terhadap besar kecilnya permintaan anggota terhadap jasa yang diberikan. 

Menghadapi persaingan yang semakin ketat dan membanjirnya 

usaha-usaha khususnya pada bidang jasa maka setiap organisasi atau 

penyedia jasa perlu memahami pentingnya pelayanan yang berkualitas. 

Salah satu indikator berhasil tidaknya suatu organisasi dalam persaingan  

dapat dilihat dari perkembangan penjualan produk atau jasa yang 

dihasilkan. Setiap perusahaan dituntut untuk membuat pelanggan merasa 

puas dengan memberikan penawaran dan pelayanan yang lebih baik. 

Setiap organisasi atau penyedia jasa sangat mengharapkan dapat 

mempertahankan pelanggannya dalam waktu yang lama. Sebab, apabila 
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organisasi atau penyedia jasa memiliki pelanggan yang loyal maka hal itu 

dapat menjadi aset yang sangat bernilai bagi organisasi atau penyedia jasa 

tersebut. 

Setiap organisasi atau penyedia jasa yang sudah memiliki pelanggan 

yang loyal maka ia akan terus menerus menggunakan produk dari 

penyedia jasa tersebut, tidak hanya digunakan sendiri tetapi ia akan 

merekomendasikan kepada orang lain sesuai dengan pengalaman yang 

dirasakan. Hal ini akan sangat membantu penyedia jasa tersebut dalam 

mempromosikan produk atau jasa kepada orang-orang terdekat. 

Credit Union Keling Kumang (CUKK) berdiri pada Tanggal 25 

Maret 1993 di sebuah kampung yang bernama Tapang Sambas, Kabupaten 

Sekadau, Kalimantan Barat. Sejak 20 April 2011, CUKK sudah memiliki 

Badan Hukum provinsi dengan No. 50 b/BH/PAD/X. CUKK berdiri 

karena keprihatinan atas isu-isu kemiskinan, ketidakadilan, perampasan 

tanah, kerusakan lingkungan, kurangnya lapangan kerja, dan 

ketakberdayaan kaum marjinal. Credit Union keling Kumang Tempat 

Pelayanan (TP) Belitang terletak di Desa Belitang Dua, Kecamatan 

Belitang, Kabupaten Sekadau. CUKK merupakan koperasi yang 

mempunyai usaha jasa simpan pinjam dengan total anggota yang ada di TP 

Belitang sebanyak 3.327 anggota per Desember 2016. 

Daftar Credit Union yang ada di Kabupaten Sekadau dapat dilihat 

dari Tabel 1.1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Credit Union di Kabupaten Sekadau 

Tahun 2016 

No Daftar Nama CU 

1 Credit Union Usaha Kita 

2 Credit Union Keling Kumang 

3 Credit Union Lantang Tipo 

4 Credit Union Pancur Kasih 

5 Credit Union Bima 

6 Credit Union Nyai Anta 

7 Credit Union Alam Lestari Jopo 

8 Credit Union Manteare 

Sumber: PUSKOPDIT BKCU, 2017 

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) Credit Union 

yang ada di Kabupaten Sekadau, masing-masing CU tersebut tersebar di 

berbagai wilayah Kabupaten Sekadau. 

Jumlah anggota pada credit union Keling Kumang dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1.2 

CU Keling Kumang TP Belitang Kabupaten Sekadau 

Perkembangan Anggota Setiap Bulan 

Tahun 2014-2016 

No  Bulan 2014 2015 2016 

1 Januari 2.596 2.960 3.173 

2 Februari 2.622 2.982 3.184 

3 Maret 2.661 3.016 3.192 

4 April 2.690 3.050 3.206 

5 Mei 2.726 3.074 3.218 

6 Juni 2.768 3.091 3.236 

7 Juli 2.779 3.111 3.254 

8 Agustus 2.816 3.121 3.267 

9 September 2.858 3.135 3.281 

10 Oktober 2.883 3.155 3.287 

11 November 2.909 3.166 3.315 

12 Desember 2.926 3.154 3.327 

Sumber : CU Keling Kumang TP Belitang, 2017 
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Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa setiap bulan jumlah 

anggota Credit Union Keling Kumang mengalami peningkatan. Secara 

umum, jumlah anggota pada CUKK TP Belitang selalu mengalami 

peningkatan. Di mana Tahun 2014 jumlah anggota per bulan Desember 

sebanyak 2.926 meningkat 7,79% per Tahun 2015. Pada tahun berikutnya 

yaitu 2016 jumlah anggota meningkat sebesar 5,48% dengan jumlah 

anggota per Bulan Desember sebanyak 3.327 anggota. 

Untuk lebih menunjang pelayanan yang diberikan, Credit Union 

Keling Kumang menyediakan ruang tunggu untuk anggota yang ingin 

bertransaksi dan ruangan ini dilengkapi dengan kipas angin, televisi, papan 

informasi, toilet, serta tersedia lahan untuk parkir kendaraan para anggota. 

Syarat umum menjadi anggota : 

1. Warga Negara Republik Indonesia 

2. Sehat jasmani dan rohani. 

3. Menerima dan mematuhi AD, ART, keputusan RAT dan kebijakan 

yang ditetapkan oleh pengurus. 

4. Keanggotaan bersifat perorangan dan tidak dapat dipindahtangankan. 

Selain itu, ketentuan dalam melakukan pinjaman juga didasarkan 

atas beberapa syarat berikut : 

1. Berdomisili tetap di Kalimantan Barat. 

2. Sudah menjadi anggota penuh dan memiliki simpanan saham minimal 

Rp 1.000.000,00. 
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3. Tidak ada tunggakan pinjaman yang masih berjalan. 

4. Pinjaman tidak diberikan kepada PNS pusat yang diperbantukan di 

daerah. 

5. Sudah mengikuti pendidikan dasar. 

6. Untuk pinjaman di atas modal bersedia disurvei langsung ke rumah. 

Untuk alur proses simpanan Credit Union Keling Kumang dapat 

dilihat pada gambar berikut :  

Gambar 1.1 

CU Keling Kumang TP Belitang 

Alur Proses Simpanan 

 

 

 

 

Sumber : CU Keling Kumang, Data Olahan, 2017 

Pada gambar alur proses di atas dapat dilihat proses-proses yang 

terjadi pada saat anggota melakukan transaksi penyimpanan dana di Credit 

Union Keling Kumang. Selain dapat melakukan transaksi simpan pinjam, 

anggota juga dapat melakukan pentransferan dana melalui Credit Union 

Keling Kumang. 

Selain melakukan transaksi simpanan, Credit Union keling Kumang 

juga menyediakan pinjaman dana kepada anggota. Alur proses pinjaman 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Mulai 
Pengambilan 

nomor antrian Penyerahan 

dana simpanan 

Pencetakan 

buku 

Selesai 
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Gambar 1.2 

CU Keling Kumang TP Belitang 

Alur Proses Pinjaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : CU Keling Kumang, Data Olahan, 2017 

Kemajuan suatu perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh 

pelanggannya. Dimana pelanggan atau konsumen menjadi tolak ukur suatu 

perusahaan dalam memberikan pelayanan. Begitu juga di Credit Union 

Keling Kumang, anggota sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan 

perkembangan CUKK.  

Adapun untuk target masuk dan realisasi anggota tiap bulan selama 

Tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Mulai 
Mengajukan 

permohonan 

kredit/pinjaman 

Berkas diteliti 

oleh pihak CU 

Analisis barang 

jaminan 

Tolak ukur 5C 

 Character 

 Capacity 

 Capital 

 Condition of 

economy 

 Collateral  

Pengambilan 

keputusan 

Iya Tidak 
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Tabel 1.3 

CU Keling Kumang Tp. Belitang Kab. Sekadau 

Target Masuk dan Realisasi Anggota 

Tahun 2014-2016 

No Tahun 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 

1 Januari 20 21 15 16 7 6 

2 Februari 20 20 15 16 7 8 

3 Maret 20 23 15 15 7 7 

4 April 20 21 15 23 7 9 

5 Mei 20 18 15 15 7 5 

6 Juni 20 20 15 16 7 7 

7 Juli 20 22 15 16 7 9 

8 Agustus 20 20 15 13 7 10 

9 September 20 17 15 10 7 8 

10 Oktober 20 20 15 17 7 8 

11 November 20 21 15 16 7 9 

12 Desember 20 18 15 14 7 10 

Total 240 241 180 187 84 96 

Sumber : CU Keling Kumang TP Belitang, 2017 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa target masuk anggota di 

Credit Union  Keling Kumang adalah tetap setiap bulannya. Dapat dilihat 

bahwa dari tahun ke tahun target yang ditetapkan oleh Credit Union 

Keling Kumang memang semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh 

masuknya lembaga keuangan yang lain di wilayah tersebut. Selain itu juga 

dikarenakan Credit Union Keling Kumang sudah lama berdiri di Desa 

Belitang Dua. Seperti halnya produk, perusahaan juga memiliki siklus 

hidup di mana ada masanya perusahaan tersebut berjaya dan terpuruk 

kemudian bangkit lagi. Credit Union Keling Kumang TP Belitang juga 

mengalami hal yang sama sehingga target anggota yang ditetapkan oleh 

perusahaan semakin tahun semakin menurun. Selain hal tersebut, Credit 



8 
 

 
 

Union Keling Kumang juga melakukan studi lapangan dalam penentuan 

jumlah target masuk anggota. 

Jumlah keluarnya anggota di tempat pelayanan Belitang Credit 

Union Keling Kumang dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.4 

CU Keling Kumang Tp. Belitang Kab. Sekadau 

Jumlah Anggota Yang Keluar 

Tahun 2014-2016 

No Bulan 2014 2015 2016 

1 Januari - 1 1 

2 Februari - - 1 

3 Maret 2 1 - 

4 April 2 2 2 

5 Mei 1 1 1 

6 Juni 2 1 1 

7 Juli 1 2 1 

8 Agustus 1 - - 

9 September 1 2 2 

10 Oktober 2 2 1 

11 November 1 1 1 

12 Desember - 1 1 

Total 13 14 12 

Sumber : CU Keling Kumang TP Belitang, 2017 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pada bulan 

yang berbeda jumlah anggota yang keluar berbeda-beda tiap bulan. Dapat 

dilihat bahwa rata-rata setiap bulan anggota yang keluar sebanyak 1 (satu) 

orang, walaupun terdapat pada bulan tertentu yang anggotanya keluar 

sebanyak 2 (dua) orang. Walaupun begitu, ada bulan-bulan dimana tidak 

ada anggota yang keluar sehingga pada bulan tersebut anggota pada 

produk tertentu jumlahnya tetap stabil. Anggota-anggota yang keluar ini 
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bisa disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisili, maupun 

anggota-anggota pasif atau anggota yang tidak pernah melakukan transaksi 

lagi. Terkait dengan kepuasan anggota, CU Keling Kumang selalu 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota-anggotanya. 

Anggota yang keluar ini dapat juga disebabkan karena adanya 

ketidakpuasan terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Persepsi setiap 

anggota yang berbeda dan harapan yang berbanding terbalik dengan 

kenyataan membuat setiap anggota CU Keling Kumang memilih keluar 

dari keanggotaan. 

Adapun perkembangan jumlah aset CU Keling Kumang TP Belitang 

Kabupaten Sekadau dari tahun 2014-2016 dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.5 

CU Keling Kumang TP Belitang Kabupaten Sekadau 

Perkembangan Jumlah Aset 

Tahun 2014-2016 

No Tahun Aset (Rp) 

1 2014 265.909.942.740 

2 2015 317.436.511.825 

3 2016 326.891.216.550 

Sumber : CU Keling Kumang TP Belitang, 2017 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah aset setiap tahun 

dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016 semakin meningkat. Hal itu dapat 

dilihat dari jumlah aset pada Tahun 2014 sebanyak Rp 265.909.942.740,00 

menjadi Rp 317.436.511.825,00 pada tahun 2015, kamudian pada tahun 

2016 meningkat sebanyak Rp 9.454.704.725 yaitu menjadi                         

Rp 326.891.216.550,00. 
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Di samping aset yang menjadi pertimbangan bagi para anggota, 

CUKK juga memiliki produk perkreditan yang dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.6 

CU Keling Kumang TP Belitang Kabupaten Sekadau 

Perkembangan Jumlah Pinjaman 

Tahun 2014-2016 

No Tahun Pinjaman Anggota (Rp) 

1 2014 216.800.864.300 

2 2015 283.333.842.061 

3 2016 321.788.164.000 

Sumber : CU Keling Kumang TP Belitang, 2017 

Berdasarkan data tersebut jumlah pinjaman yang beredar telah 

diakumulasikan dalam setahun dan terdapat peningkatan pinjaman anggota 

dari Tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar                               

Rp 66.532.977.761,00 sedangkan pada Tahun 2015-2016 meningkat 

sebesar Rp 38.454.321.939,00 sehingga dapat diketahui bahwa 

peningkatan pada Tahun 2014-2015 memang tinggi tetapi pada Tahun 

2016 mengalami penurunan jumlah pinjaman yang disebabkan oleh 

beberapa keluhan dari anggota. Salah satu keluhan yang terlihat dari sisi 

perkembangan pinjaman ini adalah karena lamanya pencairan dana oleh 

pihak CUKK. 

Perkembangan jumlah simpanan CU Keling Kumang TP Belitang 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.7 

CU Keling Kumang TP Belitang Kabupaten Sekadau 

Perkembangan Jumlah Simpanan 

Tahun 2014-2016 

No Tahun Simpanan Anggota (Rp) 

1 2014 203.046.347.103 

2 2015 235.381.276.158 

3 2016 222.519.452.887 

Sumber : CU Keling Kumang TP Belitang, 2017 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah 

simpanan  di CU Keling Kumang. Pada Tahun 2014 jumlah simpanan 

sebesar Rp 203.046.347.103,00 pada 2015 jumlah simpanan meningkat 

sebesar Rp 32.334.929.055,00 menjadi Rp 235.381.276.158,00 pada 

Tahun 2016 jumlah simpanan menurun sebesar Rp 12.861.823.271,00 

menjadi Rp 222.519.452.887,00. Hal ini disebabkan oleh karena adanya 

anggota yang menutup buku simpanan dan mengambil simpanannya serta 

karena target masuk anggota pada Tahun 2016 rendah dibandingkan 

dengan Tahun 2014-2015. 

Selain itu, terdapat beberapa keluhan anggota terhadap Credit Union 

Keling Kumang, seperti terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.8 

CU Keling Kumang TP Belitang Kabupaten Sekadau 

Keluhan Anggota 

Tahun 2014-2016 

No Jenis keluhan 2014 2015 2016 

1 Lamanya pencairan dana pinjaman 2 3 5 

2 Pelayanan kasir yang kurang ramah 3 5 6 

Sumber : CU Keling Kumang TP Belitang, 2017 
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Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keluhan-keluhan yang 

biasanya diterima oleh pihak Credit Union Keling Kumang. Dari tahun ke 

tahun keluhan-keluhan dari anggota yang meliputi lamanya pencairan 

dana, dan pelayanan dari kasir yang kurang kurang ramah. Lamanya 

pencairan dana ini disebabkan oleh karena banyaknya pertimbangan yang 

dilakukan dalam penilaian aset jaminan dari anggota, apakah aset jaminan 

tersebut sesuai dengan pinjaman yang diminta pada Credit Union Keling 

Kumang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian pada Credit Union Keling Kumang TP. Belitang di 

Kabupaten Sekadau dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Anggota Credit Union Keling Kumang TP. Belitang Di 

Kabupaten Sekadau”. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Anggota Pada Credit Union 

Keling Kumang (CUKK) TP. Belitang di Kabupaten Sekadau”. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, 

penelitian ini berfokus pada anggota yang menggunakan produk simpanan 

sukarela (Siska). Agar tidak menyimpang pada ketentuan perusahaan 

maka penulis mengadakan pembatasan masalah pada variabel-variabel 
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kualitas pelayanan yang digunakan adalah berwujud (tangible), keandalan 

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

empati (emphaty) serta Loyalitas Pelanggan. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas anggota pada Credit Union Keling 

Kumang (CUKK) TP. Belitang Kabupaten Sekadau. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi 

bagi pihak pengurus Credit Union Keling Kumang (CUKK)              

TP. Belitang Kabupaten Sekadau untuk dijadikan bahan pertimbangan 

dan kebijakan dalam menerapkan sistem pelayanan di masa 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 

Kepuasan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa. Menurut 

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009: 143) : “Kualitas (quality) 
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adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat”.  

Pelanggan menciptakan harapan-harapan layanan dari pengalaman 

masa lalu, cerita dari mulut ke mulut, dan iklan. Pelanggan 

membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. 

Jika jasa yang dipersepsikan berada di bawah jasa yang diharapkan, 

pelanggan akan kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi 

harapan mereka, pelanggan akan cenderung menggunakan penyedia 

tersebut lagi. 

Menurut Kotler dan Keller (2007 : 56), terdapat lima dimensi utama 

mutu jasa yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang 

dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. 

2. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu kesediaan membantu pelanggan 

dan memberikan jasa dengan cepat. 

3. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empati (emphaty), yaitu kesediaan memberikan perhatian yang 

mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan.  

5. Benda berwujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan, dan bahan komunikasi. 

 

Apabila anggota CUKK menemukan ada perusahaan lain yang 

memiliki kualitas pelayanan yang lebih bagus, besar kemungkinan ia akan 

beralih ke perusahaan tersebut. Kualitas pelayanan yang baik akan 

menghasilkan pelanggan yang loyal. Konsep loyalitas itu sendiri bersifat 
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kompleks dan dinamis. Pembelian ulang belum tentu mencerminkan 

loyalitas.  

Menurut Parasuraman dalam Kotler (2007: 56) bahwa setidaknya 

ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan rendahnya tingkat loyalitas 

pelanggan: “Pertama, biaya mahal untuk berubah. Kedua, risiko tinggi 

untuk berubah, terutama ketidakpastian menyangkut kinerja penyedia jasa 

baru. Ketiga, self-protection and change”. 

 

Loyalitas bukan tentang persentase dan konsumen yang sebelumnya 

membeli, tetapi tentang persentase dari orang yang pernah membeli dalam 

kerangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak 

pembeliannya yang pertama. Pembelian ulang bisa merupakan hasil 

dominasi pasar oleh suatu perusahaan yang berhasil membuat produknya 

menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia. Konsekuensinya, pelanggan 

tidak memiliki peluang untuk memilih.  

Loyalitas konsumen merupakan kesetiaan konsumen terhadap 

penyedia jasa yang telah memberikan pelayanan kepadannya. Menurut 

Tjiptono (2002 : 122) loyalitas di sini dapat diukur dengan 3 indikator, 

yaitu : 

1. Repeat, yaitu pembelian kembali atas hasil produk barang yang dibeli 

dari perusahaan tertentu. 

2. Retention, yakni kebal terhadap jasa/produk tertentu karena memiliki 

kesan yang positif sehingga tidak tertarik pada jasa/produk lain. Pada 

dunia bisnis, retention adalah sikap konsumen yang hanya percaya 

pada produk tertentu dan kebal terhadap produk perusahaan lain 

sehingga tidak tertarik membeli produk perusahaan lain. 

3. Refferal, yaitu rekomendasi positif kepada orang lain tentang produk 

yang dipakai. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas anggota CUKK TP Belitang di Kabupaten 

Sekadau. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.3 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Anggota Pada 

Credit Union Keling Kumang TP Belitang Di Kabupaten Sekadau 

  

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut  Hadari 

Nawawi (2012: 67): “ Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan 

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau 

sebagaimana adanya.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk : 

Kualitas Pelayanan (X) : 

1. Keandalan (Reliability) 

2. Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

3. Jaminan (Assurance) 

4. Perhatian (Emphaty) 

5. Bukti Fisik (Tangibles) 

Loyalitas Anggota (Y) 
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a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari anggota 

produk simpanan sukarela (siska) CUKK TP. Belitang di 

Kabupaten Sekadau sebagai responden. Informasi tersebut 

diperoleh melalui : 

1) Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati langsung kegiatan dan pelayanan di CUKK TP. 

Belitang di Kabupaten Sekadau. 

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

tanya jawab secara langsung dengan pimpinan, karyawan dan 

anggota CUKK TP. Belitang di Kabupaten Sekadau 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 kualitas 

pelayanan dan loyalitas anggota CUKK TP. Belitang di 

Kabupaten Sekadau. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam 

bentuk dokumen-dokumen dari pengurus CUKK TP. Belitang di 

Kabupaten Sekadau antara lain berupa jumlah pegawai, 

perkembangan jumlah anggota, target masuk anggota, data keluar 

anggota, perkembangan jumlah aset, perkembangan pinjaman, data 

keluhan anggota, dan jumlah anggota per produk. 

 



18 
 

 
 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Menurut Sugiyono, (2014:148): “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua 

anggota CU Keling Kumang TP. Belitang di Kabupaten Sekadau 

per bulan Desember tahun 2016 sebanyak 3.327 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono, (2014: 149): “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

    
 

     
 

Dimana : 

n  = Jumlah  Sampel 



19 
 

 
 

N = Jumlah Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 

penggunaan nilai e dalam penelitian ini adalah 10% atau 0,1. 

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

n =  3.327 

 1+3.327(0,1)
2
 

 = 3.327  

 1+3.327(0,01) 

=  3.327 

  1+33,27 

= 3.327 

  33,27 

=97,08 atau dibulatkan menjadi 97 responden. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 97 

orang sampel minimal dan 100 orang sampel maksimal, maka 

untuk menentukan siapa saja yang ak 

dengan kriteria atau pertimbangan anggota CUKK TP Belitang di 

Kabupaten Sekadau di antaranya : 

1) Usia minimal 18 tahun 

2) Sudah bekerja 

3) Merupakan anggota Siska minimal 1 tahun 
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4. Alat Analisis Data 

a. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert, yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator  variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Pada penelitian ini dibuat dengan 

menggunakan 5 kategori pilihan agar tidak ada variasi diantara 

jawaban-jawaban yang disediakan dan tidak ada kategori netral 

yang dapat menyulitkan peneliti dalam melakukan analisis. 

Tabel 1.9 

Pengukuran Skala 

Skala Likert 

No Pengukuran Skala 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

b. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas biasanya digunakan dalam  analisis data, 

yaitu pengujian validitas terhadap item (pertanyaan). 

Sebuah item (pertanyaan) dikatakan valid jika mempunyai 
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dukungan yang kuat terhadap skor total. Daftar pertanyaan 

ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel 

tertentu. Sebaiknya uji validitas dilakukan pada setiap butir 

pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

rumus pearson product moment yang menurut Umar (2015 : 

190) : 

   
 (   )  (     )

√      (  ) ]      (  ) ]
 

Di mana : 

X= Skor Pertanyaan 

Y= Skor Total 

Setelah hasil korelasi tersebut didapat, maka proses 

selanjutnya adalah membandingkan nilai korelasi pearson 

product moment dengan nilai korelasi dari nilai korelasi 

tabel (tabel r). Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel di 

mana df=n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka 

valid, jika r tabel > r hitung maka tidak valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus 

Alpha Cronbach dalam Siregar (2014: 90) yaitu : 
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] [  

   
 

  
 ] 

 Di mana : 

n  = Jumlah sampel 

Xi  = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

X = Total jawaban responden untuk setiap  butir 

pertanyaan 

σ
2
  = Varian total 

 σ
2

b  = Jumlah varian butir 

k  = Jumlah butir pertanyaan 

r
11

 = Koefisien reliabilitas instrumen 

Kriteria instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r
11

)>0,6. 

c. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh satu variabel bebas (independent) 

terhadap satu variabel terikat (dependent). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel 

bebas mengalami kenaikan atau penurunan, dengan rumus :  

Y = a + bX 
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Di mana : 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a dan b = konstanta 

d. Koefisien Korelasi (R) 

Korelasi Pearson Product Moment adalah untuk 

mencari hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat 

(Y), dan data berbentuk interval dan rasio. Dua variabel 

dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel 

disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah 

yang sama ataupun arah yang sebaliknya. 

Nilai koefisien korelasi yang kecil bukan berarti kedua 

variabel tersebut tidak saling berhubungan, tetapi bisa saja dua 

variabel mempunyai keeratan hubungan yang kuat namun nilai 

koefisien korelasinya mendekati nol. Dengan demikian, 

koefisien korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan linier 

dan tidak pada hubungan non linier.  

Untuk mencari korelasinya menggunakan rumus 

korelasi pearson product moment dalam Siregar (2014: 339) : 

   
 (   )  (     )

√      (  ) ]      (  ) ]
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Di mana : 

n = jumlah data 

X = variabel bebas 

Y = variabel terikat 

Tabel 1.10 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 

Terhadap Koefisien Korelasi 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00-0,199 Sangat rendah 

2 0,20-0,399 Rendah 

3 0,40-0,599 Sedang 

4 0,60-0,799 Kuat 

5 0,80-1,000 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, 2015. 

e. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dari nilai r yang telah diperoleh selanjutnya mencari 

nilai koefisien determinasi, yakni untuk mengetahui  seberapa 

besar kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Rumus untuk 

menghitung koefisien determinasi sebagai berikut : 

KD = r
2
 x 100% 

Di mana : 

KD  = Koefisien Determinasi 

r
2
  = Korelasi Kuadrat 
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f. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi linier sederhana dapat digunakan untuk melakukan 

prediksi kualitas pelayanan terhadap loyalitas anggota. Di mana 

jika F hitung>F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak atau 

model regresi linier sederhana tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi kualitas pelayanan yang dipengaruhi loyalitas 

anggota. Jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima artinya model regresi linier sederhana tersebut tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pelayanan yang 

dipengaruhi oleh loyalitas anggota. Tarif signifikan yang 

digunakan sebesar 5% (ɑ=0,05). Adapun hipotesisnya sebagai 

berikut: 

H0 : Model regresi tidak bisa digunakan untuk 

memprediksi loyalitas anggota yang dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan.  

Ha  : Model regresi bisa digunakan untuk memprediksi 

loyalitas anggota dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan. 

 Di mana dasar pengambilan keputusannya, jika F 

hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya 

model regresi sederhana tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi loyalitas anggota yang dipengaruhi oleh kualitas 
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pelayanan. Dan jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima atau model regresi sederhana dapat digunakan untuk 

memprediksi loyalitas anggota yang dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan. Dengan sifnifikansi yang digunakan sebesar 5% (ɑ= 

0,05). Jika signifikansi < ɑ= 0,05, H0 ditolak Ha diterima. Jika 

signifikansi > ɑ= 0,05, H0 diterima Ha ditolak. 


