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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Banyaknya lembaga keuangan mikro yang diberi kemudahan ijin 

usaha seperti koperasi jasa keuangan syariah, tidak hanya dituntut untuk 

memenuhi pelayanan keuangan dengan baik, akan tetapi juga harus mampu 

bersaing untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih terstandar sesuai ketentuan. 

Untuk itu diperlukan suatu konsep berwawasan pelanggan dimana koperasi 

jasa keuangan syariah  memusatkan perhatian penuh terhadap kebutuhan dan 

keinginan pelanggannya. 

     Melihat adanya kemudahan ijin pendirian koperasi, seringkali kualitas 

kelayakan usaha diabaikan oleh pengurus. Mengingat koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha 

pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu 

dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi manfaat yang 

sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Untuk 

mengantisipasi agar koperasi tetap eksis dan dapat bersaing didalam 

perekonomian di Indonesia khususnya perlu dilakukan penilaian kesehatan 

sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 
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Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, tentang Pedoman 

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

Dengan adanya kebijakan Pemerintah tersebut, penulis ingin 

mengembangkan lebih lanjut dengan menganalisa sejauh mana koperasi jasa 

keuangan syariah yang ada di Kabupaten Magetan dapat memuaskan 

anggotanya melalui kualitas pelayanan dengan konsep pelayanan (service), 

yaitu bukti langsung (tangibl)e, kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan perhatian (empathy).  

Dengan latar belakang hal tersebut  perlu kiranya dibuktikan dengan 

penelitian ilmiyah yang akan penulis lakukan guna mencapai kualitas 

pelayanan yang baik meskipun dalam perjalanannya belum tentu sesuai 

dengan harapan yang diinginkan anggota. Mengingat kepuasan yang dirasakan 

anggota  tergantung dari persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan. Apabila harapan anggota  lebih besar dari kualitas pelayanan yang 

diterima, maka anggota tidak puas. Demikian pula sebaliknya, apabila harapan 

sama atau lebih kecil dari kualitas pelayanan yang diterima, maka anggota  

akan puas.Kotler (2001) 

Lovelock dan Wright (2002) mengutif dari ”the link in the service-

profit chain” bahwa perkembangan pendapatan dipengaruhi oleh loyalitas 

pelanggan, loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan  dan 

kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh nilai jasa yang ditawarkan kepada 

pelanggan, sehingga jika nilai jasa yang ditawarkan pada pelanggan baik, 

maka pelanggan akan merasakan kepuasan.  
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Memperhatikan keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syarian yang ada 

di Kabupaten Magetan sebagai  lembaga keuangan mikro  yang menawarkan 

produk jasa keuangan, maka koperasi tersebut harus dapat menjaga 

karakteristiknya terhadap kepuasan pelanggan  dalam hal ini adalah 

annggotanya. 

Menurut Hasket, Sasser, dan Schlesinger (1997) menjelaskan bahwa 

nilai jasa (service value) adalah merupakan ”guality & productivity 

improvement yield highte service gualiti and lower cost” yaitu perbaikan 

kuwalitas dan produktifitas jasa yang menghasilkan kualitas pelayanan yang 

lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah, sehingga berdasarkan penjelasan 

diatas dapat dipahami bahwa produktivitass dan kualitas jasa yang merupakan 

salah satu unsur dari integratet service managemen adalah sama dengan nilai 

jasa (service value). Sehingga konsumen tidak membeli produk atau jasa, 

tetapi mereka membeli nilai jasa yang terdapat pada produk/jasa tersebut 

dengan harapan dapat memberikan kepuasan yang lebih tinggi. 

Dengan memahami maksud penulisan diatas harapan penulis nantinya  

Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten Magetan bisa memenuhi  

kepuasan anggotanya (costumer satisfaction). Dengan melihat gambaran 

diatas dapat diungkapkan bahwa dalam berbagai usaha, baik yang dikelola 

pemerintah maupun swasta, apabila ingin menjadi perusahaan yang sukses, 

kuncinya adalah meraih kepuasan pelanggan karena pelanggan adalah satu – 

satunya yang dapat menilai baik tidaknya kualitas pelayanan.  
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Menurut Kotler (2001), pelanggan atau konsumen menilai pelayanan 

tersebut dengan cara membandingkan pelayanan yang diterima dengan 

pelayanan yang mereka harapkan (expectation). Jika kinerja memenuhi 

harapan maka pelanggan  akan merasa puas, sebaliknya jika kinerja tidak 

memenuhi harapan maka pelanggan akan merasa kecewa. Tingkat kualitas 

pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan tetapi 

harus dipandang dari sudut pandang penilaian  pelanggan. Karena itu, dalam 

merumuskan strategi dan program pelayanan perusahaan harus berorientasi 

pada merumuskan strategi  dan program pelayanan dengan memperhatikan 

kualitas pelayanan. 

Pengaruh kualitas pelayanan dalam hal ini adalah jasa yang ditawarkan 

oleh koperasi jasa keuangan syariah kepada anggotanya untuk  diukur dengan 

menggunakan lima kualitas pelayanan  yaitu bukti langsung (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsivenes)s, jaminan (assurance), 

dan perhatian (empaty) (Parasuraman, 1985: 44). Keandalan (reliability) 

meliputi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

Ketanggapan (responsiveness) yaitu adanya keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tanggap. Keyakinan (assurance) yaitu pengetahuan, kemampuan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf. Perhatian (empati) yaitu kemudahan 

dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan ada perhatian pribadi 

yang dimiliki staf dalam melayani  aggotanya. Dengan demikian untuk 

mengetahui secara mendalam kelima pelayanan tersebut sehingga dalam 
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kesempatan ini penulis mengangkat topik ini  dengan judul ” Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Yang Menggunakan 

Jasa Koperasi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah  Yang Telah 

Memenuhi Kriteria Penilaian Kesehatan di  Magetan” 

 

B. Rumusan Masalah  

            Berdasarkan  pengamatan penulis mengenai kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan anggota dalam berstransaksi di koperasi jasa keuangan 

syariah yang ada di Kabupaten Magetan, maka perumusan masalah penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah kualitas pelayanan yaitu kehandalan  (reliability)  

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah/anggota yang 

menggunakan jasa pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah? 

2. Apakah kualitas pelayanan yaitu daya tanggap (responsivenes) 

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah/anggota yang 

menggunakan jasa pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah? 

3. Apakah kualitas pelayanan yaitu jaminan (assurance) berpengaruh 

positif terhadap kepuasan nasabah/anggota yang menggunakan jasa 

pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah? 

4. Apakah kualitas pelayanan yaitu perhatian (empaty) berpengaruh 

positif terhadap kepuasan nasabah/anggota yang menggunakan jasa 

pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah? 
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5. Apakah kualitas pelayanan yaitu bukti langsung (tangible)  

berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah/anggota yang 

menggunakan jasa pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang penulis kemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis :  

1. Pengaruh  kualitas pelayan yaitu kehandalan  (reliability), terhadap 

kepuasan anggota yang menggunakan jasa pada Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah. 

2. Pengaruh  kualitas pelayan yaitu daya tanggap (responsivenes), 

terhadap kepuasan anggota yang menggunakan jasa pada Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah. 

3. Pengaruh  kualitas pelayan yaitu jaminan (assurance), terhadap 

kepuasan anggota yang menggunakan jasa pada Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah. 

4. Pengaruh  kualitas pelayan yaitu perhatian (empaty), terhadap 

kepuasan anggota yang menggunakan jasa pada Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah. 

5. Pengaruh  kualitas pelayan yaitu bukti langsung (tangible)  

terhadap kepuasan anggota yang menggunakan jasa pada Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun harapan setelah penulis mengadakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Praktisi  

Bagi Koperasi 

Memberi masukan kepada pengurus koperasi jasa keuangan 

syariah  dalam menentukan kebijakan terutama dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memuasakan 

anggotanya dimasa kini  dan masa yang akan datang. 

2. Keilmuan  

Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan dalam bidang  

pemasaran serta dapat menerapkan teori – teori dan pengetahuan 

yang telah didapat di bangku perkuliahan terhadap kenyataan 

sebenarnya di lapangan. 

Bagi peneliti lain, dapat menambah khasanah ilmiyah yang  

nantinya dapat dikembangkan lagi dengan penelitian – penelitian 

selanjutnya. 

Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

selaku pembina dalam pemberdayaaan koperasi jasa keuangan 

syariah dan pihak – pihak lain yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan.  

 

 


