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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perubahan kebutuhan pelanggan dalam era globalisasi sekarang ini, 

yang ditandai oleh revolusi teknologi komunikasi dan teknologi informasi 

mengakibatkan terjadinya perubahan (change) yang luar biasa. Dengan adanya 

kemudahan yang diperoleh dari komunikasi dan informasi muncul kompetisi 

yang sangat ketat yang berakibat pelanggan (customer) semakin banyak 

pilihan dan sangat sulit untuk dipuaskan karena telah terjadi pergeseran yang 

semula hanya untuk memenuhi kebutuhan, meningkat menjadi harapan 

(expectation) untuk memenuhi kepuasan. 

Untuk memenangkan persaingan dari para kompetitor diperlukan 

strategi, tujuannya adalah unuk menciptakan brand image yang mendalam 

bagi pengguna produk dan jasa pelayanan. Kepuasan pelanggan menjadi 

sasaran strategis agar perusahaan dapat tumbuh berkembang dan tetap eksis 

dalam menghadapi perubahan persaingan yang sangat ketat. Kepuasan 

pelanggan menjadi petunjuk arah dan pendorong motivasi untuk menciptakan 

langkah kreatif, inovatif yang dapat membentuk masa depan yang gemilang. 

(Zulian Y: 2001 ). 

Perubahan ini telah mendorong munculnya pemikiran baru, produk 

baru, pasar baru dan kompetisi baru, sehingga terjadi persaingan yang sangat 

ketat dari para pesaing (competitor). Kebutuhan dan keinginan pelanggan 
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dewasa ini semakin meningkat dan beraneka ragam sehingga produsen 

semakin sulit untuk memuaskan kebutuhan pelanggannya. 

Kualitas layanan (service quality) pada sebuah perusahaan jasa dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan 

yang nyata-nyata mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya. 

Perbedaan antara perceived services dengan expected services menimbulkan 

gap/kesenjangan.  

Kesenjangan/gap akibat tidak terpenuhinya harapan terhadap layanan 

yang diberikan, menurut Parasuraman dalam Sabihaini (2000), dapat diukur 

dengan instrumen yang disebut Instrumen Kualitas Pelayanan (Service Quality 

Instrumen) yang terdiri atas lima dimensi, yaitu : dimensi Tangible, 

Reliability, Responsivenass, Assurance, dan Empathy. 

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil judul “Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam 

Pedagang Pasar Kleco (Sidodadi) Surakarta”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

 “Apakah dimensi Kualitas Pelayanan (Service quality) yaitu Tangible, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy berpengaruh serta 

mempunyai hubungan yang erat terhadap kepuasan nasabah Koperasi Simpan 

Pinjam Pedagang Pasar Kleco (Sidodadi) Surakarta. Dari kelima dimensi 

service quality tersebut, dimensi manakah yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kleco 

(Sidodadi) Surakarta ?”.  
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas layanan dilihat dari sudut 

dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy 

terhadap kepuasan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar 

Kleco (Sidodadi) Surakarta. 

2. Untuk mengetahui keeratan hubungan kualitas layanan dilihat dari sudut 

dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy 

terhadap kepuasan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar 

Kleco (Sidodadi) Surakarta. 

3. Untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan (service quality) yang 

paling dominan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Koperasi Simpan Pinjam Pedagang Pasar Kleco (Sidodadi) Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi pihak koperasi dalam usaha meningkatkan kualitas layanan 

supaya lebih memuaskan pelanggan serta untuk mempertahankan tingkat 

layanan yang menguntungkan di masa kini dan di masa mendatang. Hasil 

penelitian ini juga membantu pihak koperasi apabila ingin meningkatkan 

kepuasan pelanggan sebaiknya menekankan pada dimensi service quality yang 

dominan berpengaruh pada kepuasan pelanggan di masa yang akan datang. 
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E. SISTEMATIKA SKRIPSI 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini  menguraikan tentang latar belakang, perumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika 

Skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep kualitas, konsep jasa,  

konsep service quality, dan konsep kepuasan nasabah, serta teori-

teori relevan yang mendukung penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka pemikiran, hipotesis, data 

dan sumber data, dan metode analisis data. 

BAB IV  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Koperasi Simpan 

Pinjam Pedagang Pasar Kleco (Sidodadi) Surakarta, deskripsi dan 

analisis data dan pembahasannya serta hasil penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


