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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan merupakan  topik yang 

hangat dibicarakan  pada topik internasional/global. Kepuasan pelanggan 

ditentukan oleh kualitas barang/jasa yang dikehendaki pelanggan, sehingga 

jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan, yang saat ini 

khususnya dijadikan sebagai tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan. 

Perkembangan industrialisasi di Indonesia terus meningkat seiring dengan 

berjalanya waktu. Sektor koperasi merupakan salah satu sektor yang paling 

penting dalam menunjang keseluruhan program pembiayaan pembangunan 

baik sebagai penyimpan dana, lembaga pembiayaan, investasi, dan modal 

kerja maupun sebagai lembaga yang melancarkan arus uang dari dan ke 

masyarakat.  

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan, 

koperasi akan membantu melancarkan arus uang dari suatu tempat ketempat 

lain, melancarkan transaksi antara supply dan demand, melancarkan 

pengadaan modal investasi dan modal kerja bagi usaha-usaha yang tergolong 

prioritas maupun bukan prioritas, semua memerlukan jasa koperasi. Dalam 

usaha memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para konsumen, telah 

banyak koperasi-koperasi yang bersaing menawarkan keunggulan-keunggulan 

produk atau jasanya yang dapat membuat konsumen tertarik dan percaya 



untuk menanamkan modalnya atau mendepositokan uanganya,ataupun dalam 

urusan simpan pinjam. Untuk memperoleh keunggulan daya saing dalam skala 

global, selain produk atau jasa koperasi dituntut pula untuk menyajikan atau 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Salah satu koperasi yang 

mengutamakan kualitas pelayanan demi tercapainya kepuasan konsumen 

adalah Koperasi Unit Desa Tenggak I Sragen.   

Koperasi Unit Desa Tenggak I Sragen adalah koperasi yang  memiliki 

produk yang kompetitif sesuai dengan  kebutuhan konsumen dan layanan yang 

prima. Masyarakat dan calon konsumen akan merasa puas dan hilanglah rasa 

ketidak pastian serta keragu- raguan dan beralih pada sesauatu yang pasti. 

Dalam persaingan disektor simpan pinjam yang ketat baik oleh bank-

bank maupun koperasi permasalahan yang muncul dari segi layanan pada 

konsumen baik layanan produk atau jasa adalah bagaimana memberikan 

pelayanan yang berkualitas dan memuaskan mengingat banyak koperasi dan 

setiap koperasi memiliki karakteristik atau keunggualan tersediri dari segi 

produk dan jasanya. 

Persaingan diantara perusahaan-perusahaan untuk menciptakan 

produk/jasa yang berkualitas yang tentunya sesuai dengan keinginan 

konsumen pada saat ini semakin meningkat tidak hanya pada perusahaan-

perusahaan menengah dan kecil. oleh karena itu setiap perusahaan bila 

menginginkan perusahaanya tetap menjadi yang terbaik, seluruh organisasi 

yang berada dalam setiap lini perusahaan harus selalu memperhatikan setiap 

kebutuhan dan keinginan konsumenya serta terus melakukan perbaikan 



(continous improvement) untuk tetap menjaga kualitas produk dan juga 

kepuasan konsumen,karena salah satu kunci untuk perusahaan tetap eksis 

adalah dengan memperhatikan kualitas. Hal ini dilakukan karena adanya 

kenyataan bahwa konsumen yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang 

dikonsumsinya akan mencari penyedia barang atau jasa dari perusahaan lain 

yang mampu memuaskan kebutuhanya. 

Kualitas jasa semata-mata ditentukan konsumen, sehingga kepuasan 

konsumen hanya dapat dicapai dengan memberikan kualitas yang baik Salah 

satu cara agar penjualan jasa satu perusahaan lebih unggul dibandingkan para 

pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

bermutu, yang memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Tingkat kepentingan 

konsumen terhadap jasa yang akan mereka terima dapat dibentuk berdasarkan 

pengalaman dan saran yang mereka peroleh. Konsumen memilih pemberi jasa 

berdasarkan peringkat kepentingan. Dan setelah menikmati jasa tersebut 

mereka cenderung akan membandingkannya dengan yang mereka harapkan. 

Bila jasa yang mereka nikmati ternyata berada jauh di bawah jasa yang 

mereka harapkan, para konsumen akan kehilangan minat terhadap pemberi 

jasa tersebut. Sebaliknya, jika jasa yang mereka nikmati memenuhi atau 

melebihi tingkat kepentingan, mereka akan cenderung memakai kembali 

produk jasa tersebut. 

Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut 

pandang perusahaan tetapi harus dinilai berdasarkan sudut pandang penilaian 

pelanggan. Karena itu, dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, 



perusahaan harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dengan 

memperhatikan komponen kualitas pelayanan. Dengan latar belakang 

pengamatan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 

kepuasan konsumen dengan megambil judul ANALISIS GAP UNTUK 

MENGUJI KUALITAS LAYANAN KOPERASI UNIT DESA 

TENGGAK I  SRAGEN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

yang akan dianalisis sebagai berikut: 

1.  Apakah terdapat perbedaan gap antara harapan dan kenyataan pelayanan 

yang diberikan. 

2. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan gap antara harapan dan 

kenyataan pelayanan. 

2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen. 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 

pertimbangan bagi manajer koperasi dalam menyusun kebijakan atau 

strategi pemasaran yang tepat sehingga di masa yang akan datang dapat 

menarik konsumen yang lebih banyak dan juga berguna sebagai 

perbandingan dan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang 

mengambil bidang sama. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pebendaharaan 

atau penambahan pengetahuan bagi penulis sendiri dalam rangka 

memantapkan teori yang pernah diperoleh dibangku kuliah. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman isi dari skripsi maka penulisan 

memberikan gambaran secara garis besar masing-masing bab secara 

keseluruhan skripsi ini kan terbagi dalam lima bab yang terdiri dari : 

BAB       I : Pendahuluan  

 Dalam bab ini berisi tentang : latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

 

 



BAB    II : Tinjauan Pustaka  

  Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan beberapa teori 

mengenai pengertian pemasaran, pengertian manajmen pemasaran, 

pengertian pemasaran jasa, pengertian jasa, pemgertian kualitas 

pelayanan, pengertian kepuasan pelanggan. 

BAB   III : Metodelogi Penelitian  

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dari : kerangka pemikiran, 

hipotes penelitian, data dan sumber data serta metode analisa data, 

kajian Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang. 

BAB   IV : Analisis Data dan Pembahasan  

Dalam bab ini akan dibahas : gambaran umum perusaahaan, data-

data yang diperoleh, hasil analisis dan pembahasan. 

BAB     V : Penutup   

Bab ini merupakan akhir penelitian penulis membuat kesimpulan 

dari hasil analisa kemudian memberikan saran atau masukan 

mengenai sesuatu hal yang dapat berguna demi kemajuan 

perusahaaan untuk masa yang akan datang. 

Daftar Pustaka  

Lampiran 

 


