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ABSTRAK 

ANALISIS KEPUASAN NASABAH KOPERASI SERBA USAHA “SASTA 

DANA” TERAS, BOYOLALI DITINJAU DARI PRODUK YANG 

DITAWARKAN DAN KUALITAS PELAYANAN 

TAHUN 2015 

 

Enggal Ardy Rahni Dewi dan Sudarto HS 

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2015. 

Email: enggalardy100793@gmail.com 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pengaruh 

produk yang ditawarkan dengan tingkat kepuasan nasabah Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Sasta Dana Teras, Boyolali. 2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap tingkat kepuasan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sasta Dana Teras, 
Boyolali. 3) Untuk mengetahui pengaruh produk yang ditawarkan dan kualitas 

pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sasta 
Dana Teras, Boyolali. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini mengambil lokasi di KSU “Sasta Dana” Teras, Boyolali. Populasi dalam 

penelitian ini adalah nasabah yang berjumlah 2342. Sampel diambil sebanyak 100 

nasabah dengan teknik sampel nonprobability sampling. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji 

f, selain itu juga dilakukan perhitungan sumbangan relative (SR) dan sumbangan efektif 

(SE). Hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 61,818 + 0,237.X1 + 

0,220.X2 yang artinya kepuasan nasabah dipengaruhi oleh produk yang ditawarkan dan 

kualitas pelayanan. Pada angka 61,818, berarti jika tidak ada produk yang ditawarkan 

dan kualitas pelayanan, maka kepuasan nasabah akan sama dengan 61,818, jika skor 

produk yang ditawarkan meningkat satu poin maka skor kepuasan nasabah akan 

meningkat 0,237 (dengan asumsi variabel kualitas pelayanan dianggap konstan) dan 

jika skor kualitas pelayanan meningkat satu poin maka skor kepuasan nasabah akan 

meningkat 0,220 (dengan asumsi variabel produk yang ditawarkan dianggap konstan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada pengaruh positif produk yang 

ditawarkan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
6,046 > 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) Ada pengaruh positif kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 

4,632 > 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Ada pengaruh positif antara 

Produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. 

Berdasarkan uji F diperoleh fhitung > ftabel yaitu 61,905 > 2,358 nilai signifikansi < 0,1, 

yaitu 0,000. 4) Variabel tentang produk yang ditawarkan memberikan sumbangan 

relatif sebesar 68,1% dan sumbangan efektif  45,8%.  Variabel  kualitas pelayanan  

memberikan  sumbangan relatif sebesar 6,8% dan sumbangan efektif 9,7%. 

Berdasarkan besarnya   sumbangan   relatif   dan   efektif   nampak   bahwa   variabel 

produk yang ditawarkan memiliki kontribusi yang lebih tinggi terhadap kepuasan 

nasabah  dibandingkan  variabel  kualitas pelayanan. 

Kata kunci : kepuasan nasabah, produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman persaingan dalam usaha 

pun semakin keras antara pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidangnya 

masing-masing. Para pengusaha tersebut mengharapkan keuntungan yang 

maksimal dengan berbagai macam cara, terutama dalam memenuhi kebutuhan 

para konsumennya sehingga diharapkan konsumennya akan puas. 

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan 

dalam perekonomian nominal. Pengembangannya diarahkan agar koperasi 

benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi yang 

mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan 

koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi 

menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi 

rakyat dan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di 

Indonesia adalah: 

...badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan kegiatannya berdasarkan 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. 

 

Seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat dan tumbuhnya 

lembaga-lembaga jasa keuangan yang sejenis, sehingga keberadaan koperasi 

mulai terpengaruh. Lembaga-lembaga jasa keuangan lain yang menawarkan 

berbagai kemudahan serta layanan yang lebih baik mulai mendapatkan hati di 

masyarakat. Masyarakat mulai tertarik untuk mencoba dan memanfaatkan jasa 

lembaga keuangan lain. 

Setiap perusahaan selalu menjalani aktivitas bisnisnya untuk dapat 

memberikan nilai terbaik bagi perusahaan dalam rangka pertumbuhan dan 

keselamatan. Nasabah adalah orang yang paling penting dalam perusahaan. 

Nasabah tidak bergantung kepada perusahaan, tetapi perusahaan yang 

bergantung kepadanya. Perusahaan tidak melakukan yang baik dengan 
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melayani nasabah, tetapi justru nasabahlah yang memberikan kesempatan 

kepada perusahaan untuk dapat melayani nasabah. 

Hal-hal yang sering dirasa kurang oleh nasabah biasanya berkaitan 

dengan produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanannya. Dengan adanya 

berbagai macam kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh nasabah, 

perusahaan mengindikasi bahwa nasabah belum puas dengan kinerja yang 

diberikan oleh KSU Sasta Dana. 

Kebutuhan dan keinginan pelanggan semakin meningkat dan beraneka 

ragam sehingga produsen semakin sulit untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggannya. Kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan produk dalam 

memberikan nilai, relatif terhadap harapan pelanggan, pembeli tidak 

terpuaskan. Jika kinerja sesuai dengan harapan, pembeli terpuaskan. Jika 

kinerja melebihi yang diharapkan, pembeli lebih senang. 

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas suatu produk 

atau jasa akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Menurut Kotler 

(2005:70) menyatakan bahwa “kepuasan pelanggan adalah perasaan senang 

atau kekecewaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya”. Apabila pelanggan merasa puas, 

maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk membeli kembali 

produk yang sama. Tidak demikian dengan pelanggan yang tidak puas, dia 

akan lebih memilih untuk mencari produk atau jasa lain yang dibutuhkan dan 

meninggalkan produk atau jasa yang lama sebelunmya. 

Menjamurnya jumlah koperasi di masyarakat mengakibatkan tingkat 

persaingan yang sangat ketat. Persaingan dalam dunia koperasi yang semakin 

meningkat baik dalam hal penyediaan produk maupun pelayanannya, sehingga 

semakin banyak pula tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh koperasi. 

Untuk mempertahankan pasar maka koperasi harus mampu menawarkan 

produk dan pelayanan yang handal. 

Koperasi menyediakan produk yang beragam agar anggotanya menjadi 

puas. Menurut Adisaputro (2014:170) “produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk diamati, disukai dan dibeli untuk memuaskan 
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suatu kebutuhan dan keinginan”. Untuk itu koperasi selalu dituntut 

mengembangkan produknya agar nasabah menjadi pelanggan setia dan tidak 

beralih ke produk yang ditawarkan oleh koperasi lain. Oleh karena itu, dalam 

menjaga kesetiaan pelanggan untuk itu maka koperasi harus selalu 

memperhatikan jenis produk yang dimilikinya. 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan erat dengan kepuasan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2002:78) “kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan”. Dengan adanya kualitas mampu memberikan 

suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan. Kualitas pelayanan juga menjadi salah satu kunci utama 

keberhasilan. 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. 

KSU Sasta Dana memberikan pelayanan di kantor dan pelayanan 

kunjungan rumah yang dilakukan oleh marketing bertujuan untuk 

mempertahankan konsumen dan pelayanan yang  berkualitas. Bagi KSU Sasta 

Dana kualitas pelayanan terhadap pelanggan penting agar dapat bersaing, 

bertahan hidup dan berkembang diantara perusahaan yang lain. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 

pengaruh produk yang ditawarkan dengan tingkat kepuasan nasabah Koperasi 

Serba Usaha (KSU) Sasta Dana Teras, Boyolali. 2) Untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah Koperasi 

Serba Usaha (KSU) Sasta Dana Teras, Boyolali. 3) Untuk mengetahui 

pengaruh produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan terhadap tingkat 

kepuasan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Sasta Dana Teras, Boyolali. 

METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2008:9-10) mengklasifikasikan metode penelitian 

menjadi tiga bagian sebagai berikut: 1. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih (independen) tanpa 
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melihat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 2. Penelitian 

komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. 3. Penelitian 

asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua 

variabel atau lebih. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di KSU “Sasta Dana” Teras, 

Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah KSU “Sasta Dana” 

Teras, Boyolali yang berjumlah 2342. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono 

(2010:116), “Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel”. Sampel 

diambil sebanyak 100 nasabah dengan teknik sampel nonprobability sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebasnya adalah produk yang ditawarkan (X1) dan kualitas 

pelayanan (X2) dan variabel terikatnya adalah kepuasan nasabah (Y). 

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket yang 

sebelumnya sudah diujicobakan pada subyek uji coba yang berjumlah 20 

nasabah KSU “Sasta Dana” dengan masing-masing variabel produk yang 

ditawarkan 18 pernyataan, kualitas pelayanan 15 pernyataan dan kepuasan 

nasabah 15 pernyataan. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, yang mana variabel produk yang 

ditawarkan dinyatakan valid 18 butir pernyataan, variabel kualitas pelayanan 

dinyatakan valid 15 butir pernyataan dan variabel kepuasan nasabah 

dinyatakan valid 15 pernyataan. Item-item soal dinyatakan tidak valid karena 

memiliki nilai rhitung< rtabel dan nilai signifikansi > 0,05. 

Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap pertama 

yaitu dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

linearitas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan dan besarnya sumbangan relatif dan efektif variabel X1 dan X2 
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terhadap Y. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier ganda. 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

USP KSU Sasta Dana Binaan Bank Bukopin merupakan koperasi yang 

bergerak diberbagai kegiatan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan 

anggota, calon anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Kegiatan USP KSU Sasta Dana adalah usaha simpan pinjam, usaha waserda 

dan usaha jasa. Adapun usaha yang paling utama adalah usaha simpan pinjam. 

Yang dimaksud usaha simpan pinjam adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 

pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau 

anggotanya. 

Pendirian USP KSU Sasta Dana diawali dengan diadakannya rapat 

anggota pada tanggal 09 Maret 2006 yang didalamnya berisi tentang 

pembentukan pengurus, nama koperasi dan penetapan anggaran dasar dan 

rumah tangga USP KSU Sasta Dana. pada tanggal 17 Maret 2006 akta 

pendiirian telah selesai dengan nomor badan hukum 765/BH/503/III/2006. 

Pada tanggal 29 April 2006 USP KSU Sasta Dana Binaan Bank Bukopin Teras 

resmi dibuka untuk masyarakat umum. 

Misi dari USP KSU Sasta Dana adalah mengedepankan mutu pelayanan 

bagi anggota, calon anggota, masyarakat sekitar dan atau lembaga tanpa 

menimbulkan permasalahan sesuai dengan kesepakatan bersama untuk meraih 

kesuksesan bersama. 

Motto dari USP KSU Sasta Dana adalah “mitra dalam usaha”. USP KSU 

Sasta Dana meliliki tiga kantor pembantu yang berada di Pasekan diresmikan 

pada tanggal 3 Maret 2007, di Cepogo diresmikan pada tanggal 11 April 2009 

dan di Butuh diresmikan pada tanggal 2 April 2013. 

 Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis yang pertama yaitu uji 

normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi 

yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dalam 
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penelitian ini menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogrov-Smirnov 

dalam program SPSS 15.0 for windows. Untuk menolak atau menerima 

hipotesis dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan taraf 

signifikansi (α) =5%. Jika nilai probabilitas > 0.05 maka dapat dinyatakan 

bahwa data berdistribusi normal. Adapun ringkasan uji normalitas adalah 

sebagai berikut:variabel kepuasan nasabah 0,076 > 0,05, variabel produk yang 

ditawarkan 0,084 > 0,05 dan variabel kualitas pelayanan 0,078 > 0,05. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis yang kedua yaitu uji linearitas 

digunakan adalah untuk menguji hubungan kedua variabel apakah linear atau 

tidak sebagai syarat data tersebut dapat dianalisis. Jika data tidak linear maka 

tidak dapat untuk dianalisis. Dari uji yang telah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS for Windows 15.0 adalah variabel produk yang 

ditawarkan dan kaulitas pelayanan. Produk yang ditawarkan terhadap kepuasan 

nasabah diperoleh hasil analisis data diperoleh harga Fhitung sebesar 0,739, 

harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi (α) = 5% dan 

derajat bebas (38:60) = 1,603. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

diperoleh hasil Dari hasil analisis data diperoleh harga Fhitung sebesar 1,468, 

harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi (α) = 5% dan 

derajat bebas (32:66) sebesar = 1,618. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi sebagai berikut: Y = 

61,818 + 0,237.X1 + 0,220.X2. 

Hasil uji hipotesis pertama yaitu “ada pengaruh produk yang ditawarkan 

terhadap kepuasan nasabah”. Berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi 

memperoleh thitung variabel produk yang ditawarkan (X1) sebesar 6,064 lebih 

besar dari ttabel (1,984) pada taraf signifikansi 10%. Dengan hasil perhitungan 

sumbangan efektif dan sumbangan relatif variabel produk yang ditawarkan 

memberikan sumbangan relatif sebesar 68,1% dan sumbangan efektif  45,8%.. 

Hal ini berarti produk yang ditawarkan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 
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Ana Kustiana (2011) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Produk 

Yang Ditawarkan Koperasi Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Dana Mulia Karanganyar” menyimpulkan bahwa produk yang 

ditawarkan koperasi berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini terbukti 

berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel produk yang ditawarkan 

koperasi sebesar 7,004 sehingga thitung > ttabel atas 7,004 > 1,98 (α = 0,05). 

Dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa variabel produk 

yang ditawarkan semakin baik maka semakin baik kepuasan nasabah atau 

sebaliknya semakin rendah produk yang ditawarkan maka semakin rendah 

kepuasan nasabah. Produk menjadi instrumen penting untuk mencapai 

kesuksesan dan kemakmuran pada perusahaan modern. Menurut Adisaputro 

(2014:170) “produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk diamati, disukai dan dibeli untuk memuaskan suatu kebutuhan dan 

keinginan”.  

Hasil uji hipotesisi kedua yaitu “ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah”. Berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi memperoleh 

thitung variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 4,632 lebih besar dari ttabel 

(1,984) pada taraf signifikansi 10%. Dengan hasil perhitungan sumbangan 

efektif dan sumbangan relatif variabel kualitas pelayanan memberikan 

sumbangan relatif sebesar 6,8% dan sumbangan efektif 9,7%.. Hal ini berarti 

kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Artin Irianti Prasetya Admajasari (2014), 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan 

Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Koperasi Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta” menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.kan perhitungan Hal ini 

terbukti berdasar uji t diperoleh thitung > ttabel variabel kualitas pelayanan (4,877 

> 1,979). Dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa variabel 

kualitas pelayanan semakin baik maka semakin baik kepuasan nasabah atau 

sebaliknya semakin rendah kualitas pelayanan maka semakin rendah kepuasan 

nasabah. Dibidang pelayanan harus diingat bahwa misi perusahaan adalah 
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memberikan pelayanan yang terbaik agar tercapai kepuasan pelanggan. 

menurut Lovelock & Wright (2005:96) “kualitas pelayanan merupakan 

evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan terhadap penyerahan jasa 

(pelayanan) suatu perusahaan”. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel yaitu 61,905  > 2,358 dengan nilai signifikansi < 0,1 yaitu 

0,000. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kepuasan nasabah dipengaruhi 

oleh produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan. Koefisien determinasi 

sebesar 0,56 yang artinya bahwa ada pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 

variabel produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah 56% sedangkan 44% dipengaruh oleh faktor lain yang tidak diteliti 

oleh penulis. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada pengaruh positif produk yang 

ditawarkan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel 

yaitu 6,046 > 1,984. 2) Ada pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,632 > 1,984. 

3) ada pengaruh positif antara Produk yang ditawarkan dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan uji F diperoleh fhitung > ftabel yaitu 

61,905 > 2,358. 4) Variabel tentang produk yang ditawarkan memberikan 

sumbangan relatif sebesar 68,1% dan sumbangan efektif  45,8%.  Variabel  

kualitas pelayanan  memberikan  sumbangan relatif sebesar 6,8% dan 

sumbangan efektif 9,7%. Berdasarkan besarnya   sumbangan   relatif   dan   

efektif   nampak   bahwa   variabel produk yang ditawarkan memiliki 

kontribusi yang lebih tinggi terhadap kepuasan nasabah  dibandingkan  variabel  

kualitas pelayanan. 
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