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Abstract
The purpose of this study was to analyze the level of customer satisfaction with service
quality and the factors prioritized for improvement, so as to increase consumer satisfaction at the
Kopindit Sumber Kasih Tangeb in Abianbase Village. The research sample was determined by the
solvin method as many as 97 consumers. The results of data analysis showed that, the average
index of consumer satisfaction on the Sumber Kasih Tangeb Credit Union in Abianbase Village
was -811,595 where the score was between -1,036,648 to 648,432 which meant that consumers at
Kopdit Sumber Kasih Tangeb in Abianbase were quite satisfied with the quality of their services .
Based on the analysis of the level of importance of performance (importance performance
analysis) of the 97 consumers studied and viewed from the level of suitability and complaints of
consumers, it is known that the factors that need to be given the highest priority from Kopdit
Sumber Kasih Tangeb in Abianbase Village are services that meet the promise with a suitability
level 41 , 9% while the factor that needs to get the final improvement is a comfortable waiting
room with a suitability level of 121%
Keywords: Service Quality, Consumer Satisfaction
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap
kualitas pelayanan dan faktor-faktor yang diprioritaskan untuk diperbaiki, sehingga dapat
meningkatkan kepuasan konsumen pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb di Kelurahan Abianbase.
Sampel penelitian ditentukan dengan metode solvin sebanyak 97 orang konsumen. Hasil analisis
data diperoleh bahwa, rata-rata indeks kepuasan konsumen pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb di
Kelurahan Abianbase adalah -811,595 dimana skor terletak diantara -1.036.648 sampai dengan
648.432 yang artinya konsumen pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb di Kelurahan Abianbase
cukup puas terhadap kualitas pelayanannya. Berdasarkan analisis tingkat kepentingan kinerja
(importance performance analysis) dari 97 orang konsumen yang diteliti dan dilihat dari tingkat
sesuaian dan keluhan-keluhan konsumen diketahui faktor yang perlu mendapat prioritas utama dari
Kopdit Sumber Kasih Tangeb di Kelurahan Abianbase adalah pelayanan yang sesuai janji dengan
tingkat kesesuaiannya 41,9 % sedangkan faktor yang perlu mendapat pembenahan terakhir adalah
ruang tunggu yang nyaman dengan tingkat kesesuaiannya 121 %
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen
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PENDAHULUAN
Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena
bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Jenis-jenis koperasi yaitu, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi,
koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi jasa dan koperasi serba usaha, dalam
penelitian ini akan membahas mengenai Kopdit Sumber Kasih Tangeb merupakan
suatu lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi memberikan pelayanan
kepada anggotanya, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang.
Koperasi hendaknya mampu hidup mandiri dan dikelola secara efisien,
sehingga nanti dapat tumbuh dan berkembang untuk mensejahterakan setiap
anggotanya, serta memberikan sumbangan yang nyata dalam pembangunan
ekonomi nasional. Salah satu koperasi yang terdapat di Desa Tanggeb, Abianbase
adalah Kopdit Sumber Kasih yang bertugas memberikan pelayanan kepada
anggotanya berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang. Kopdit Sumber
Kasih Tangeb, yang mengembangkan usahanya pada tahun 1994, yang terletak di
desa Adat Tangeb, wilayah kelurahan abianbase, Badung ini memiliki tujuan
meningkatkan kesejahteraan anggota. Prinsip yang dimiliki oleh Kopdit Sumber
Kasih

adalah

mengedepankan

semangat

kekeluargaan

dan

berupaya

mensejahterakan anggotanya. Dimana Koperasi ini juga menggiatkan lagi
penggalian dana dalam bentuk Tabungan maupun Simpanan Masa Depan di
Kopdit Sumber Kasih Tanggeb. Pelayanan jasa sering dipandang sebagai suatu
fenomena yang rumit, karena jasa itu sendiri memiliki arti, mulai dari pelayanan
personal (personal service) sampai jasa sebagai suatu produk (Dibyantoro, 2012
dalam Priskila 2014).
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Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi
harapan konsumen (Tjiptono, 2007). Pengertian kualitas pelayanan jasa menurut
(Tjiptono, 2011 : 59), yaitu kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan
yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk
memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain pada dasarnya posisi pelayanan
ini merupakan fakor pendukung terhadap aktivitas pemasaran jasa, untuk itu
Kopdit Sumber Kasih Tanggeb di Kelurahan Abianbase memberikan perhatian
khusus kepada kegiatan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan
agar dalam pelaksanaannya dapat memuaskan pelanggannyaOleh karena itu
pengukuran kepuasan akan pelayanan yang diberikan oleh Kopdit Sumber Kasih
Tanggeb pada masyarakat harus selalu dilakukan untuk mengetahui dan
merencanakan strategi yang lebih baik di masa mendatang dan lebih
meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat memenuhi keinginan dan
kebutuhan konsumen serta untuk meminimalisasikan masalah yang tidak
diinginakan oleh Kopdit Sumber Kasih Tanggeb.
Kepuasan konsumen adalah kondisi dimana harapan konsumen mampu
dipenuhi oleh produk (Kotler dan Armstrong, 2002 :56). Untuk memajukannya,
sebuah koperasi harus dikelola secara baik dan profesional agar mendapat
kepercayaan dari nasabah maupun pengguna layanan koperasi tersebut. Demi
memenuhi harapan nasabah dan pengguna jasa koperasi, koperasi memberikan
pelayanan yang berorientasikan kualitas yaitu selalu memperhatikan kepuasan
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nasabah maupun pelayanan yang berorientasikan kuantitas yaitu pada inovasi
produk produknya.
Secara umum kepuasan nasabah tergantung pada mutu dan kualitas jasa
yang adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan
atas layanan yang mereka terima dan peroleh. Dengan meningkatkan kualitas jasa
dan kinerja para karyawan, maka diharapkan kepuasan pelanggan dapat tercapai.
Kepuasan pelanggan akan menjadi pedoman untuk mengarahkan seluruh
organisasi kearah pemenuhan kebutuhan pelanggan sehingga menjadi sumber
keunggulan daya saing berkelanjutan.
Masalah konsumen merupakan indiaktor bagaimana kondisi perusahaan
jasa dimasa yang akan datang. Satu cara terbaik mempertahankan dan menambah
jumlah konsumen (anggota) adalah menjaga serta mengurus perhatian pada
konsumen yang puas. Kepuasan dapat diketahui dengan melakukan pengumpulan
informasi secara sistematis tentang respon para konsumen terhadap layanan yang
diberikan perusahaan.
Kopdit

Sumber

Kasih

Tangeb

mencoba

untuk

selalu

tumbuh,

meningkatkan diri dan selalu berkembang dalam aktivitas pelayanan operasional
kepada Nasabah. Sebagai koperasi yang bergerak di sektor jasa, Kopdit Sumber
Kasih

Tangeb

berusaha

meningkatkan

pelayanannya

kapada

nasabah,

Memberikan pelayanan merupakan komitmen professional, Kualitas pelayanan
dan tingkat kinerja yang sudah dilakukan Kopdit Sumber Kasih Tangeb saat ini,
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telah menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang kompleks, Tingkat kepuasan
masing-masing nasabah atau pengguna jasa yang berbeda-beda.
Menurut (Lupiyoadi, 2007 : 148 dalam Priskila 2014), salah satu faktor yang
menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan
perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Apabila setelah
dianalisis ternyata terdapat indikasi kekurang puasan nasabah, maka harus
diidentifikasi atribut-atribut yang menimbulkan ketidakpuasan itu dan melakukan
tindakan korektif atau menyelesaikannya. Menganalisis tingkat pelayanan yang
telah diberikan, maka akan mengetahui sejauh manakah pengaruh kualitas jasa
serta kinerja yang diberikan Kopdit Sumber Kasih Tangeb selama ini terhadap
kepuasan anggota.
Tabel 1
Perkembangan Jumlah Konsumen Pada Kopdit Sumber Kasih Tanggeb,
Kelurahan Abianbase
Pada Tahun 2011 – 2015

No

Tahun

Jumlah Konsumen
(orang)

1
2
3
4
5

2011
2012
2013
2014
2015
Rata-rata

1.412
1.816
2.642
2.402
2.806
2.216

Perkembangan
(%)
0.40
0.83
-0.24
0.40
0.28

Sumber : Kopdit Sumber Kasih Tangeb, Abianbase
Berdasarkan tabel 1, rata-rata perkembangan konsumen di Kopdit Sumber
kasih tangeb dari tahun 2011-2015 adalah 0.28 %. Dari data tersebut dapat kita
lihat bahwanya semenjak tahun 2014, tejadi penurunan anggota yang terdapat di
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Kopdit Sumber Kasih Tangeb. Terjadinya penurunan tingkat anggota yang
disebebkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya permainan
keuangan di dalam perusahaan, dan menurunnya kualitas pelayanan jasa yang
diberikan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan anggotanya. Pada tahun 2015
terjadinya peningkatan anggota kembali, Karena pada Kopdit Sumber Kasih
Tangeb sudah memperbaiki kesalahannya pada tahun sebelumnya dan sudah ada
metting dari semua anggota untuk memberitahukan para anggota, karena pada
Kopdit Sumber Kasih Tangeb sudah stabil dalam keuangannya. Untuk
mempertahankan konsumen yang melakukan tabungan maupun pinjaman dan
tidak menutup kemungkinan untuk menambah lagi konsumen dengan cara
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, sehingga Kopdit Sumber
Kasih Tangeb juga harus memperhatikan keluhan-keluhan konsumennya sehingga
nantinya dapat meningkatkan lagi pelayanan terhadap konsumen.

Adapun

keluhan – keluhan yang perlu diperhatikan dapat dilihat dalam kelima factor
kualitas pelayanan jasa (Parasuraman, dalam Hardiansyah 201 : 2011 ) yaitu :
Bukti langsung (tangibles) yang meliputi area parkir yang kurang memadai,
sempitnya ruangan tunggu sehingga nasabah yang mau transaksi kesana tidak
kebagian tempat duduk. Keandalan (reliability) yang meliputi jam pelayanan yang
kurang tepat, adanya kecerobahan oleh karyawan yang dilakukannya pada saat
memasukan keuangan. Daya tanggap (responsiveness) yang meliputi kurang
tanggap dalam membantu konsumen, kurangnya respon dalam menyelesaikan
keluhan dari konsumen, dan konsumen terlalu lama menunggu apabila terjadi
transaksi yang berlangsung. Jaminan (assurance) kurangnya penganalisaan
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mengenai keluahan konsumen, kurang puasnya konsumen terhadap pekerjaan
pegawai apabila ada keluhan dari nasabah yang belum terselesaikan dengan
sepenuhnya. Empati (empathy) yang meliputi kurangnya memberikan senyuman
kepada konsumen, kurangnya sabar pegawai terhadap adanya nasabah yang terlau
cerewet dalam melalukan transaksi. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini
adalah :
a) Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan
yang dilakukan oleh Kopdit Sumber Kasih Tangeb.
b) Untuk mengetahui factor faktor kualitas pelayanan yang perlu mendapatkan
prioritas oleh Kopdit Sumber Kasih Tangeb di dalam meningkatkan
kepuasan konsumen.
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PENELITIAN SEBELUMNYA
Tabel 2
Ringkasan Publikasi Penelitian Sebelumnya

KERANGKA PEMIKIRAN
Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan pelayanan pada Kopdit Sumber Kasih
Tangeb untuk memenuhi keinginan konsumen. Kualitas pelayanan harus dimulai
dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen. Hal ini berarti
citra kualitas yang baik bukanlah dari sudut pandang atau persepsi Kopdit Sumber
Kasih Tangeb, melainkanpada sudut pandang konsumen terhadap harapan kinerja,
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dan kepentingan konsumen yang mengkonsumsi dan menikmati pelayanan dan
mereka yang menentukan kualitas pelayanan.
Kualitas pelayanan memeberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk
menjalin hubungan yang kuat pada perusahaan. Semua manfaat tersebut pada
gilirannya mengaruh pada pengupayaan pemenuhan kualitas. Adapun skema dari
kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori, dengan populasi
penelitian adalah jumlah nasabah yang menjadi anggota untuk transaksi di Kopdit
Sumber kasih Tangeb pada tahun 2015.
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Definisi Operasional Variabel
Untuk menjelaskan penelitian yang dimaksud dalam peneltian ini, maka
perlu definisi operasional variabel dari masing-masing variabel sebagai upaya
pemahaman. Definisi operasional yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Dalam penelitian ini definisi variabel yang dimaksud adalah :
1. Kepuasan konsumen adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh anggota setelah
mendapatkan jasa dari pegawai dengan membandingkan tingkat kinerja pada
Kopdit Sumber Kasih Tangeb dengan harapan anggotanya. Jika kinerjanya
memenuhi harapan maka konsumen akan merasa puas, jika tidak sesuai
harapan maka konsumen tidak puas.
2. Kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan pelayanan pada Kopdit Sumber Kasih
Tangeb. Untuk memenuhi keinginan konsumen diantaranya :
a) Bukti langsung (tangibles) adalah hal hal yang dapat dilihat langsung oleh
konsumen pada saat pelayanan jasa sedang dikerjakan dalam penelitian ini
akan diukur :
1) Ruang tunggu yang sangat nyaman.
2) Tempat parkir yang memadai.
3) Koperasi yang rapid an bersih.
4) Peralatan koperasi yang lengkap.
5) Komputerisasi pada proses pelayanan.
b) Keandalan (reliability) yag meliputi kemampuan perusahaan memeberikan
pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tepat waktu dan Jam buka
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koperasi yang tepat dan analisis keluhan anggota yang tepat dan cepat
sehingga memuaskan anggota, dalam penelitian ini akan diukur :
1) Memberikan pelayanan sesuai janji
2) Pertanggung jawaban tentang penanganan konsumen akan masalah
pelayanan.
3) Memberikan pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada konsumen
dan tidak membedakannya satu dengan yang lainnya.
4) Memberikan pelayanan tepat waktu.
5) Memberikan informasi kepada konsumen tentang kapan pelayanan yang
di janjikan akan direalisasikan.
c) Daya tanggap (responsiveness) adalah kemempuan karyawan pada Kopdit
Sumber Kasih Tangeb dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan
cepat tanggap menghadapi keluhan dari anggota, dalam penelitian ini akan
diukur :
1) Memberikan pelayanan yang cepat.
2) Kerelaan untuk membantu/menolong konsumen.
3) Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para
konsumen..
d) Jaminan (assurance) adalah tingkat keyakinan dari karyawan yang dapat
memberikan rasa percaya diri dan kepastian bagi anggota, dalam penelitian
ini akan diukur :
1) Karyawan yang memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada
konsumen.
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2) Membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan
perusahaan.
3) Karyawan yang sopan.
4) Karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat
menjawab pertanyaan dari konsumen.
5) Empati (empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
konsumen. Dalam penelitian ini akan diukur :
1) Perhatian khusus yang diberikan karyawan.
2) Kemudahan dalam melakukan pengaduan oleh anggota.
3) Karyawan memahami kebutuhan anggota.
4) Keramahan karyawan.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah yang menjadi anggota untuk
transaksi di Kopdit Sumber kasih Tangeb pada tahun 2015. jumlah anggota yang
menjadi sampel adalah sebanyak 97 dengan menggunakan teknik accidental
sampling yang berarti responden yang diambil sebagai sampel adalah konsumen
yang ditemui lansung di Kopdit Sumber Kasih Tangeb.
Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis
kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat
bilangan atau angka-angka. Analisis kuantatif terdiri dari menghitung skor dan
analisis faktor. Analisis ini dipergunakan untuk dapat menunjang kesimpulan
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yang di dapat dari analisis kuantitatif serta untuk mendiskripsikan strategi
perusahaan nantinya dalam menghadapi masalah masalah yang terjadi.
HASIL
Deskripsi Responden
Deksripsi umum tentang karakteristik responden yakni jenis kelamin, usia,
dan masa kerja.
Tabel 3. Karakteristik Responden
No.

Karakteristik

1

Jenis Kelamin

2

Usia

3

Jenis Pekerjaan

Keterangan

Prosentase
(%)

a. Laki-laki
b. Perempuan
Jumlah

Jumlah
Konsumen
(Orang)
60
37
97

a. <20 tahun
b. 21-30 tahun
c. 31-40 tahun
d. >41 tahun
Jumlah

7
30
40
20
97

7
31
41
21
100

12
30
40
12
5
97

12
31
41
12
5
100

a. Pegawai Negeri
b. Karyawan Swasta
c. Wiraswasta
d. Petani
e. Lain-lain
Jumlah

62
38
100

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Data kuesioner disebarkan kepada responden awal sebanyak 30 orang, dari
hasil kuesioner data diolah dengan prohram spss untuk mencari validitas dan
reliablitas. Dari hasil kuesioner kepada 30 responden yang diteliti sudah
menunjukan validitas dan reliabilitas maka kuesioner dilanjutkan untuk
memperoleh 97 responden. Dari hasil olah data program spss data hasil kuesioner
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dari 97 responden sebagai berikut :
1. Hasil uji validitas, kolerasi antara skor butir dan skor total diatas 0,3 maka
semua butir instrument kepuasan konsumen dinyatakan valid.
2. Hasil uji reliabilitas, reliabilitas kepuasan konsumen dengan alpha
croncbach didapat diatas 0,5 maka data instrument kepuasan dinyatakan
valid.
Hasil Uji Hipotesis
Rata-rata Kualitas Pelayanan / Kinerja dan Tingkat Kepentingan dari Atributatribut Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Konsumen Pada Kopdit Sumber
Kasih Tangeb Di Kelurahan Abianbase
Skor
Skor
Kepentingan
Kinerja
(x)
(y)

Tingkat
Kesesuaian
(%)

No
Atribut

Atribut

1

Ruang tunggu yang nyaman

362

300 3,73 3,09

120,7

2

Tempat
memadai

340

299 3,51 3,08

113,7

255

247 2,63 2,55

103,2

259

239 2,67 2,46

108,4

Komputerisasi pada proses
pelayanan

339

303 3,49 3,12

111,9

Memberikan
sesuai janji

pelayanan
198

473 2,04 4,88

41,9

Memberikan
tepat waktu

pelayanan
260

473 2,68 4,88

55,0

357

380 3,68 3,92

93,9

3
4
5
6
7
8

Koperasi
bersih
Peralatan
lengkap

parkir

xi

yi

yang

yang rapi dan
koperasi

Karyawan
membedabedakan
konsumen

yang

tidak
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No
Atribut
9

10

11
12
13
14

Skor
Skor
Kepentingan
Kinerja
(x)
(y)

Atribut

xi

yi

Tingkat
Kesesuaian
(%)

Memberikan
informasi
kepada kosumen yang akan
dijanjikan dan direalisasikan

342

387 3,53 3,99

88,4

Penanggungjawab tentang
penangnaan konsumen akan
masalah pelayanan

327

419 3,37 4,32

78,0

Memberikan
yang cepat

323

412 3,33 4,25

78,4

Krayawan
bersedia
membantu konsumen

362

304 3,73 3,13

119,1

Tanggap terhadap keluhan
konsumen

342

305 3,53 3,14

112,1

Karyawan
jaminan

258

254 2,66 2,62

101,6

pelayanan

memberikan

15

Membuat konsumen aman

266

249 2,74 2,57

106,8

16

Karyawan sopan

337

312 3,47 3,22

108,0

17

Karyawan pengetahuan luas

205

472 2,11 4,87

43,4

18

Perhatian khusus
diberikan karyawan

265

472 2,73 4,87

56,1

Kemudahan
dalam
melalukan pengaduan

356

386 3,67 3,98

92,2

Karyawan
memahami
kebutuhan anggota

344

419 3,55 4,32

82,1

Keramahan karyawan

327

420 3,37 4,33

77,9

19
20
21

yang

Dari hasil analisis dapat terlihat kualitas pelayanan pada Kopdit Sumber
Kasih Tangeb kepada konsumennya cukup memuaskan, tapi ada faktor-faktor
yang harus ditingkatkan sesuai tabel prioritas kepuasan yaitu pelayanan sesuai
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janji. Karena adanya perbaikan pada faktor-faktor tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kepuasan anggota pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari analisis tingkat kesesuaian antara kepentingan faktor-faktor pelayanan
menurut konsumen dengan kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Kopdit
Sumber Kasih Tangeb di Kelurahan Abianbase, maka dari 97 orang responden
yang diteliti dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Kopdit Sumber Kasih Tangeb di sebesar -811,959 dimana point tersebut
terletak diantara -1.036.648 sampai dengan 684.432 yang artinya konsumen
cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan Kopdit Sumber Kasih Tangeb.

2.

Berdasarkan analisis tingkat kepentingan kinerja (Importance performance
analysis) dari 97 orang konsumen yang diteliti, maka dapat dinyatakan bahwa
faktor – faktor atau atribut – atribut yang dianggap penting dan sudah
memuaskan konsumen ada 8 (delapan) yaitu :
1) Memberikan pelayanan yang baik dan tidak membedakan anggotanya.
2) Memberikan pelayanan yang tepat waktu
3) Memberikan informasi tentang kapan pelayanan yang dijanjikan akan
direalisasikan.
4) Memberikan pelayanan yang cepat
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5) Kemudahan melakukan pengaduan
6) Karyawan memahami kebutuhan anggotanya
7) Keramahan karyawan
3. Kualitas pelayanan yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk
meningkatkan kepuasan konsumen pada Kopdit Sumber Kasih Tangeb adalah
Pelayanan yang sesuai janji dengan tingkat kesesuaiannya sebesar 41,9%
sedangkan faktor yang mendapat prioritas paling akhir adalah ruang tunggu
yang nyaman dengan tingkat kesesuaian sebesar 121%.
Saran-Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran dan kiranya dapat
bermanfaat bagi Kopdit Sumber Kasih Tangeb. Adapun saran-saran yang
dimaksud :
1.

Hendaknya meningkatkan kinerja faktor – faktor yang berada pada kuadran A
yaitu : memberikan pelayanan sesuai janji artinya koperasi akan melakukan
peraturan yang sudah dibuatnya untuk melayani anggota suapaya anggotanya
tidak meragukan Kopdit Sumber Kasih Tangeb, Koperasi bertanggung jawab
atas adanya masalah dari kosnumen, karyawan yang sudah memiliki
pengetahuan yang luas sehingga bisa menjawab keluhan konsumen, Perhatian
yang khusus diberikan karyawan artinya karyawan memberikan perhatian
yang khusus supaya anggotnaya nyaman dan baik berada di koperasi.

2.

Faktor – Faktor pada kuadran B wajib dipertahankan dan jika mungkin lebih
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ditingkatkan yaitu : memberikan pelayanan yang baik artinya dimana
karyawan harus bisa melayani anggotanya secara baik dan benar supaya
anggotanya betah di koperasi Sumber Kasih Tangeb, Tidak membedakan
pelayanan kepada anggotanya artinya karyawan hasus memberikan pelayanan
yang sama kepada anggotanya supaya tidak ada yang saling mencurigai,
memberikan informasi artinya pada koperasi harus memberikan informasi
terhadap anggotanya supaya ada hal-hal yang penting di koperasi,
memberikan pelayanan yang cepat, kemudahan dalam melakukan pengaduan,
karyawan memahami kebutuhan anggotanya dalam melakukan pelayanan,
dan karyawan harus ramah melayanai kepada angootanya.
3.

Faktor – faktor yang berada pada kuadran C sebaiknya ditingkatkan, karena
dinilai penting oleh konsumen dan pelaksanaannya kurang memuaskan yaitu
faktor –faktor : koperasi bersih dan nyaman kepada anggotanya,
komputerisasi pada proses pelayanan, karyawan memberikan jaminan yang
tercepaya kepada anggotanya, membuat konsumen merasa aman dalam
menaruh tabungannya di koperasi artinya koperasi memberikan kepercayaan
yang penuh kepada anggotanya sehingga anggotanya merasa aman menaruh
uangnya di koperasi.

4.

Faktor – faktor yang berada pada kuadran D sebaiknya pelaksanaannya tidak
berlebihan, yaitu ruang tunggu yang nyaman, tempat parkir yang memadai,
peralatan koperasi yang lengkap, kerelaan untuk membantu konsumen, siap
dan tanggap untuk menangani respon keluhan kepada konsumen, karyawan
harus sopan menanggapi anggotanya dalam melakukan transaksi.
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