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Abstrack 

This study aimed to examine the effect of service quality customer relationship marketing, 

customer value and product excellence to the loyalty of members of the cooperative and its impact on the 

improvement of co-operative member satisfaction. The use of these variables on the grounds of past 

research, namely: Tax, Brown and Chandrasekaran (1998), Mr Mital, Ross and Baldasare (1998), Too, 

Souchon, and Thirkell (2000) and Leo YM Sin et al (2002) who found direct influence of service quality, 

customer relationship marketing, value and excellence of product loyalty members and its influence on 

the members.  

The use of these variables can solve the problems that occur in cooperative rekajasa prosperous 

ngasinan Gresik namely the high level of criticism received by the cooperative that may impact on the 

loyalty of members of the cooperative are low. The sample of this study is the cooperative members a 

total of 100 people. run with the software AMOS (path analysis), is used to analyze the data, analysis 

results show that service quality has impact positively to customer relationship marketing, and customer 

relationship marketing has positive and significant impact on customer value and product excellence, 

customer value and product excellence influential positive and significant impact on member loyalty, the 

loyalty of the members have a positive and significant impact on member satisfaction.  

The empirical findings indicate that in order to improve satisfaction member of Koperasi 

Rekajasa Gresik need to consider factors such as service quality, customer relationship marketing, 

customer value, product excellence and the loyalty of members. 

 

Key Word: service quality, customer relationship marketing, customer value, product excellence and 

loyalty. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Koperasi, sebagimana perusahaan pada umumnya, dalam menciptakan kepuasan 

anggotanya diharuskan  meningkatkan nilai (customer value) dan keunggulan 

produknya (product advantage). Nilai anggota koperasi dapat diciptakan melalui 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Semakin 

baik kualitas pelayanannya, akan semakin tinggi pula nilai pelanggan terhadap 

perusahaan tersebut. Tingginya kualitas pelayanan juga tidak lepas dari dukungan 

internal perusahaan, terutama dukungan dari sumber daya manusianya. Disamping 

meningkatkan nilai anggota koperasi juga tidak bisa melupakan jenis dan mutu 

produknya. Semakin inovatif suatu produk sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan 

pelanggan, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan (Song and Parry, 

1997:22). Hanya ada 2 pilihan yaitu sukses dalam pengembangan produk sehingga 
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menghasilkan produk yang unggul, atau gagal dalam pencapaian tujuan bisnisnya 

karena produk yang tidak mampu bersaing dipasar (Cooper dan Kleinschmidt,1987). 

Penelitian Mital et al (1998) menunjukkan hasil bahwa kinerja yang negatif pada 

produk mempunyai pengaruh negatif pada kepuasan anggota koperasi dan kerja yang 

positif pada produk mempunyai pengaruh positif pada kepuasan anggota koperasi 

Pelayanan dalam dunia perbankan saat ini begitu pesat baik inovasi teknologi, produk 

dan pelayanan. Apa sebenarnya yang diinginkan anggota koperasi dari sebuah bank, 

ukurannya, popularitasnya, atau kemampuannya dalam memberi kredit atau promosi 

dan hadiah yang akan diberikannya, ternyata kualitas pelayanan masih menjadi titik 

sentral bagi sebuah koperasi.  

Dalam konteks pasar retail khususnya perbankan, pertumbuhan pasar yang 

lambat dan tekanan persaingan yang intensif mengharuskan perusahaan mampu 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau eksis (Sirohi et. al. 1998: 230). 

Pentingnya memelihara pelanggan lebih dikarenakan kenyataan bahwa memperoleh 

atau mendapatkan pelanggan baru membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada 

mempertahankan pelanggan (Stone et. al. 1996: 676). Maka, memahami bagaimana atau 

mengapa suatu perasaan loyalitas perlu dikembangkan dalam benak pelanggan 

merupakan isu manajemen saat ini (Pritchard et. al. 1999: 333). Dalam konteks 

penelitian ini, customer relationship marketing dapat memberikan manfaat bagi 

pelanggan, dan memungkinkan mempersulit hambatan persaingan bagi pesaing, 

sehingga memampukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sehingga 

penelitian ini diarahkan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, yaitu customer relationship marketing sebagai 

strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui nilai-nilai pelanggan (customer value) dan 

keunggulan produk (product advantage). Pritchard et al (1999) menyatakan bahwa 

loyalitas pelanggan terhadap merek (brand loyality) dipengaruhi langsung oleh 

kepuasan pelanggan pada merek yang diakumulasikan melalui waktu.  

Dalam kaitannya dengan kesetiaan pelanggan, Anderson et al (1994) 

menyatakan bahwa apabila pelanggan puas terhadap produk atau layanan yang 

diberikan, akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga membuat pelanggan 

melakukan pembelian ulang (repurchase) di masa yang akan datang, menurunkan 

elastisitas harga, menghambat pesaing menarik pelanggan karena pelanggan enggan 

berpindah (switching), menurunkan biaya dan waktu transaksi berikutnya, menurunkan 



biaya penanganan ketidaksesuaian produk/jasa, menurunkan biaya pencarian pelanggan 

baru karena pelanggan akan cenderung menginformasikan kepada calon pelanggan 

lainnya, karena perusahaan memiliki produk dan layanan yang memuaskan, sehingga 

reputasi perusahaan turut terangkat.  

 

Perumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan itu antara lain :  

1. Apakah ada pengaruh Service Quality terhadap Customer Relationship Marketing 

nilai anggota pada Koperasi Rekajasa Sejahtera ? 

2.  Apakah ada pengaruh Customer Relationship Marketing terhadap nilai anggota 

pada Koperasi Rekajasa Sejahtera ? 

3.  Apakah ada pengaruh Customer Relationship marketing terhadap keunggulan 

produk (product advantage )  pada Koperasi Rekajasa Sejahtera ? 

4.  Apakah ada pengaruh nilai anggota  (Customer Value) dan keunggulan produk 

(product advantage ) terhadap kepuasan anggota (Customer Satisfaction)  pada 

Koperasi Rekajasa Sejahtera? 

5.  Apakah ada pengaruh kepuasan anggota (Customer Satisfaction) terhadap loyalitas 

anggota (Customer Loyality) pada Koperasi Rekajasa Sejahtera ?  

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis pengaruh Service Quality terhadap  Customer Relationship 

Marketing, nilai anggota pada Koperasi Rekajasa Sejahtera. 

2. Menganalisis pengaruh Customer Relationship Marketing dapat berpengaruh 

terhadap Nilai anggota  (Customer Value) pada Koperasi Rekajasa Sejahtera. 

3. Menganalisis pengaruh Customer Relationship Marketing dapat berpengaruh 

terhadap keunggulan produk (Product Advantages) pada Koperasi Rekajasa 

Sejahtera. 

4. Menganalisa pengaruh nilai anggota (Customer Value) dan keunggulan produk 

(Product Advantage) dapat berpengaruh terhadap kepuasan anggota ( Customer 

Satisfaction) pada Koperasi Rekajasa Sejahtera. 

 



 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Manajemen Koperasi  

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan 

kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan 

masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya 

dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda (the dual identity of the member) 

pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna 

jasa koperasi (user own oriented firm) 

Walaupun sebagai badan usaha koperasi dimiliki oleh anggotanya, namun dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya diserahkan kepada orang lain atau pengelola 

(Hendar&Kusnadi,1999), Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh orang lain atau 

pengawas. Berbagai karakteristik yang membedakan koperasi dengan Perseroan adalah 

sebagai berikut :  

1. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan.  

2. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota.  

3. Suatu anggota adalah satu suara.  

4. Organisasi ini diurus secara demokratis.  

5. Tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterakan anggotanya, jadi tidak hanya menejer 

kekuatan saja. Disini fungsi sosial sangat diperhatikan oleh koperasi.  

6. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada koperasi.  

7. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha 

mensejahterakan masyarakat (termasuk para anggotanya).  

8. Koperasi merupakan alat penjumlahan ekonomi.  

9. Koperasi merupakan sistem ekonomi. 

10. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota.  

11. Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota.  

 

Service Quality, Customer Relationship Marketing, Customer Value dan Keunggulan 

Produk 

a. Definisi kualitas jasa (Service Quality) berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan 



dari pelanggan. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono : 1996), kualitas jasa adalah 

tingkat keunggulan yang sangat diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan dari para pelanggan. Baik tidaknya 

kualitas jasa tergantung dari pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan para pelanggannya secara konsisten. 

b. Customer Relationship Marketing merupakan sebuah bentuk pemasaran dimana 

perusahaan mempunyai target dalam nasabah dan membuat komunikasi pemasaran 

yang relevan. Proses dalam customer relationship marketing antara lain (Hughes, 

1999:1): 

1. Menciptakan informasi nasabah  

2. Menghitung keuntungan dari adanya nasabah  

3. Membagi nasabah berdasarkan keuntungan  

4. Mengatur nasabah  

5. Menghitung nilai manfaat dan keuntungan yang potensial  

c. Nilai nasabah (Customer Value) merupakan perbandingan antara manfaat (benefits) 

yang dirasakan oleh nasabah dengan apa yang nasabah korbankan (costs) untuk 

mendapatkan atau mekonsumsi produk tersebut. Sehingga nilai nasabah merupakan 

suatu prefensi yang dirasakan oleh nasabah dan evaluasi terhadap atribut-atribut 

produk serta berbagai konsekuensi yang timbul dari penggunaan suatu produk untuk 

mencapai tujuan dan maksud nasabah (Wooddruff, 1997). Konsep nilai nasabah 

mengindikasikan suatu hubungan yang kuat terhadap kepuasan konsumen atau 

nasabah (Woodruff, 1997). Dimana konsep tersebut menggambarkan pertimbangan 

yang evaluatif pelanggan tentang produk yang mereka konsumsi. 

d. Posisi keunggulan produk dipandang dari sisi fungsional maupun dari sisi harga 

dalam usahanya untuk pemenuhan harapan pelanggan tersebut didukung oleh atribut-

atribut fisik yang melekat pada produk baru tersebut. Jika didasarkan pada Song dan 

Parry (1997) maka atribut yang mendukung keunggulan produk adalah dengan 

melakukan diferensiasi produk yang komponen- komponennya antara lain adalah 

produk tersebut harus lebih inovatif dibandingkan dengan produk yang sudah ada, 

produk tersebut harus mempunyai kualitas yang tinggi, dan yang ketiga produk harus 

dapat menjembatani keinginan dari konsumen dengan baik, dalam hal ini 

diterjemahkan sebagai fungsi daripada produk tersebut.  

 

Loyalitas 



Loyalitas pelanggan sangat penting sekali dan merupakan kunci sukses serta 

merupakan asset  karena memiliki nilai strategis dan mempunyai ikatan yang kuat pada 

pelanggan, dapat pula untuk mengurangi biaya pemasaran, trade lenerge, menarik 

pelanggan, merespon ancaman pesaing. 

Menurut Gremler dan Brown (1997) bahwa loyalitas pelanggan adalah  

pelanggan yang tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa tetapi juga 

mempunyai komitmen dan sikap positif terhadap perusahaan jasa, misalnya dengan 

merekomendasikan orang lain untuk membeli. 

 

Hubungan antara Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas 

 

Kepuasan  

Pelanggan 

Loyalitas Pelanggan 

Rendah   Tinggi  

Rendah 

 

Failures 

Tidak puas dan tidak loyal 

Forces Loyality 

Tidak puas,namun terikat pada program 
promosi loyalitas perusahaan 

Tinggi 
Defector 
Puas tapi tidak loyal 

Successes 
Puas,loyal, dan paling mungkin 

memberikan word of mouth positif 

Sumber : Boulding (1993) consept Of marketing 

 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan diperkuat dengan beberapa hasil penelitian 

terdahulu serta landasan teori terpilih, maka penelitian ini mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Diduga Semakin tinggi service quality maka akan meningkatkan  customer 

relationship marketing. 

SERVICE 
QUALITY 

(X1) 

CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MARKETING 

(X2) 
NILAI  

ANGGOTA 

(X3) 

KEUNGGULAN 

PRODUK 

(X4) 

LOYALITAS 

PELANGGAN 

(Y) 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

(Z) 



2. Diduga Semakin tinggi customer relationship marketing maka akan meningkatkan 

nilai     anggota. 

3. Diduga Semakin tinggi customer relationship marketing maka akan meningkatkan 

keunggulan produk.  

4. Diduga Semakin tinggi nilai anggota maka akan meningkatkan kepuasan nasabah.  

5. Diduga Semakin tinggi keunggulan produk maka akan meningkatkan kepuasan 

nasabah.  

 

3. METODA PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Dengan mengacu pada klarifikasi desain penelitian dari Cooper dan Emory 

(1995), maka penelitian ini merupakan statistical study, yang dilakukan pada industri 

jasa koperasi yaitu Koperasi Rekajasa Sejahtera Ngasinan Gresik. Pendekatan analisis 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

 

Populasi dan Sampel 

Berdasarkan kriteria penilaian sampel maka digunakan model pengambilan 

sampel sebagai berikut :  

 

 

Dibulatkan menjadi 100 respoden anggota Koperasi Rekajasa Sejahtera Ngasinan 

Gresik. 

Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

α = toleransi ketidakpuasan 

Berdasarkan tabel penelitian jumlah sampel tertentu dengan taraf kesalahan10% dari 

populasi sampel 100 orang.    

 

Definisi Operasional Variabel  

 Guna memberikan pengertian variabel secara jelas, maka perlu dikemukakan 

definisi operasional yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Service Quality ( Kualitas Layanan) 



Diukur berdasarkan penelitian Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono, 

1996) terhadap beberapa jenis jasa yang diidentifikasi menjadi faktor utama yang 

dapat menentukan kualitas jasa. Indikator dari dimensi Service Quality sebagai 

berikut : 

- Informasi bisa di peroleh anggota koperasi dengan mudah.  

- Menyediakan jasa sesuai yang diinginkan anggota koperasi. 

- Kesediaan pegawai untuk merespons permintaan anggota pelanggan.  

- Kesediaan memberikan layanan tepat waktu.  

- Memberikan perhatian emphaty kepada anggota koperasi Rekajasa Sejahtera. 

- Karyawan yang dapat memahami kebutuhan anggota koperasi Rekajasa 

Sejahtera Ngasinan Gresik 

- Anggunan anggota koperasi terjamin keamananny.a  

- Tutur kata dan kesopanan karyawan kepada anggota koperasi Rekajasa Sejahtera 

Gresik. 

- Peralatan yang dipakai oleh koperasi sesuai dengan harapan.  

2. Customer Relationship Marketing 

Morgan dan Hunt (1994:22) mengemukakan bahwa banyak referensi definisi 

hubungan pemasaran nasabah (Customer Relationship Marketing) menawarkan 

semua aktifitas pemasaran mulai dari pendirian, pengembangan, dan pemeliharaan. 

Definisi ini berangkat dari tujuan pokok dari customer relationship marketing. 

Indikator dari Customer Relationship Marketing       (hubungan pelanggan) sebagai 

berikut: 

- Fokus anggota koperasi dalam jangka panjang di koperasi Rekajasa Sejahtera.  

- Terjalin komunikasi yang baik dengan anggota koperasi Rekajasa Sejahtera. 

- Koperasi melibatkan anggotanya dalam aktivitas Sosial.  

- Budaya organisasi koperasi bisa berkembang sesuai dengan dinamika anggota.  

- Dapat memperoleh dan menggunakan informasi nasabah.  

- Komunikasi anggota dengan organisasi terjalin baik dan direspon.  

- Komunisasi antar anggota koperasi terjalin dengan baik.  

3. Nilai Anggota Koperasi 

Diukur dari keseluruhan penilaian pelanggan tentang kegunaan suatu produk yang 

berdasar pada persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan (Zeithami, 

1987). Indikator dari Nilai anggota koperasi sebagai berikut : 

- Nilai anggota terhadap keunggulan produk yang dimiliki oleh koperasi  



- Penilaian terhadap manfaat keseluruhan produksi koperasi 

4. Keunggulan Produk 

Penelitian terdahulu (Calantone dan Cooper, 1981; Cooper, 1992 dan Crawford, 

1987) menyarankan bahwa atribut produk seperti: kualitas produk, reliabilitas, 

terbaru dan keunikan, memberikan gambaran yang lebih nyata dari kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan ”perbedaan perbedaan antara 

alternatif-alternatif pada atribut-atribut yang penting memberikan keunggulan yang 

jelas” (Day dan Wensley, 1988 dalam T.Li dan RJ. Calantone, 1998). Indikator dari 

Keunggulan koperasi sebagai berikut :  

- Koperasi mempunyai keunggulan produk sesuai dengan kebutuhan anggota.  

- Keunggulan produk yang disediakan oleh koperasi efisien.  

- Anggota dapat merasakan keunggulan produk yang disediakan.  

- Ketika anggota koperasi menjaga kebutuhan mendadak, koperasi bisa 

memberikan Solusi yang terbaik. 

5. Loyalitas  Pelanggan  

Diukur berdasarkan pendekatan sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) melalui 

empat tahap yaitu: loyalitas kognitif, loyalitas afektif, loyalitas konatif dan loyalitas 

tindakan. Masing-masing item pernyataan menggunakan skala Likert satu sampai 

empat. Angka satu mewakili tidak setuju dan angka empat mewakili sangat setuju. 

Indikator dari Loyalitas Pelanggan sebagai berikut :  

- Anggota kopearasi tetap loyal terhadap koperasi walaupun biaya bertransaksi 

tinggi  

- Walaupun pesaing merasakan produk yang lebih murah anggota koperasi tetap 

loyal terhadap Koperasi Rekajasa Sejahtera. 

- Produk yang dimiliki koperasi Rekayasa lebih banyak jenisnya dari pada 

Koperasi Rekajasa Sejahtera. 

- Anggota sudah merasakan keunggulan produk Koperasi Rekajasa Sejahtera 

daripada koperasi yang lain. 

6. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan banyak ditentukan oleh kualitas performa layanan di pelanggan. 

Bila pelayanan (service) tidak sama atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan, 

maka di mata pelanggan, pelayanan yang diberikan dinilai jelek (Fornell,1992). 

Konsep yang dikembangkan sebagai berikut: 

- Kepuasan anggota terhadap kualitas layanan secara keseluruhan.  



- Kepuasan anggota terhadap komitmen Koperasi Rekajasa Sejahtera. 

- Kepuasan anggota terhadap kemudahan dan kecepatan pelayanan di Koperasi 

Rekajasa Sejahtera. 

- Perbandingan antara harapan dan kenyataan pelayanan 

- Kepercayaan dan kedekatan anggota dengan karyawan Koperasi Rekajasa 

Sejahtera. 

Alat Analisis 

Analisis stastistik diferensial dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan path analisis 

( analisis jalur) dengan menggunakan  alat analisis regresi linier berganda. 

Y = b0 + bX1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ε 

Model diagram alur pada penelitian ini dinyatakan dalam persamaan model struktual 

sebagai berikut :  

Y = α.bo + b1. ρX1 +  b2.ρ X2 + b3.ρX3 + b4.ρX4 +  є 

Z =  α.bo + b1. ρX1 +  b2.ρ X2 + b3.ρX3 + b4.ρX4 +  є 

Dimana :  

Y = Loyalitas Pelanggan  

Z = Kepuasan Pelanggan 

b0 = Konstanta  

b1,b2,b3,b4 = Koefisien regresi  

X1 = Service quality 

X2 = Customer relationship marketing  

X3 = Nilai anggota 

X4 = Keunggulan Produk 

ε = Dianggap sama dengan nol 

 

4. HASIL  ANALISIS  DAN  PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Sebelum data dianalisis, data hasil kusioner tersebut diolah dengan terlebih dahulu 

melakukan pengujian validitas dan realibilitas data untuk mendapatkan data yang benar 

– benar akurat. 

a. Tingkat signifikasi yang digunakan dalam pengujian validitas penelitian ini adalah 

0,05 ( α = 5 % ), dimana bila probabilitas yang didapat dari koefisien korelasi masing 

-masing pertanyaan lebih kecil dari 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Dengan taraf signifikan sebesar 5 % dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 



dimana df = 100 – 2 = 98, maka angka kritis dari r tabel ( tabel r product moment ) 

yang didapatkan adalah sebesar 0,195. Maka bila koefisien korelasi yang diperoleh 

lebih besar dari r tabel maka pertanyaan tersebut adalah valid. 

b. Uji  reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah  uji internal consistency 

yaitu menilai seberapa besar derajat instrumen penelitian  menggambarkan  

konsistensi  internal, dengan  menggunakan alpa atau  cronbah alpha. Besarnya  

koefisien alpha ini berkisar antara 0 hingga 1,0.  Menurut Sekaran (1992) koefisien  

Cronbah’s alpha dikatakan baik jika memiliki nilai antara  0,6 hingga 1,00. Hasil 

pengujian  reliabilitas  instrumen penelitian ini menggunakan SPSS for Windows  

versi 17,0   menunjukkan seluruh dimensi memiliki cronbach alpha diatas 0.6, 

sehingga seluruh dimensi adalah reliable. 

Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden menggambarkan pola sebaran jawaban yang 

diberikan yang menggambarkan  kondisi pelayanan Koperasi Rekajasa Sejahtera. Pada 

dimensi Kualitas layanan, distribusi jawaban responden adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1

Distribusi dan nilai rata-rata tanggapan tentang Service Quality

 
No 

 
Pertanyaan 

Jawaban Total  

1 2 3 4  

1 Informasi bisa di peroleh anggota koperasi dengan mudah  47 25 20 8 100 

2 Menyediakan jasa sesuai yang diinginkan anggota koperasi 32 67 28 7 100 

3 Kesediaan pegawai untuk merespons permintaan anggota pelanggan  35 24 21 6 100 

4 Kesediaan memberikan layanan tepat waktu 43 35 20 2 100 

5 Memberikan perhatian emphaty kepada anggota koperasi Rekajasa Sejahtera 48 32 13 7 100 

6 Karyawan yang dapat memahami kebutuhan anggota koperasi Rekajasa 
Sejahtera 

53 21 18 8 100 

7 Anggunan anggota koperasi terjamin keamanannya  58 28 12 2 100 

8 Tutur kata dan kesopanan karyawan kepada anggota koperasi Rekajasa 

Sejahtera 
35 25 28 12 100 

9 Peralatan yang dipakai oleh koperasi sesuai dengan harapan  47 25 20 8 100 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 100 orang 44.22% merasa sangat 

setuju terhadap  service quality yang diberikan oleh karyawan Koperasi Rekajasa 

Sejahtera, sedangkan yang merasa tidak setuju dari 100 orang hanya 6.66% yang merasa 

tidak setuju dengan  service quality yang diberikan oleh karyawan Koperasi Rekajasa 

Sejahtera Gresik. 



 

Tabel 4.2 

Distribusi dan nilai rata-rata tanggapan tentang Customer Relationship Marketing 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban Total  

1 2 3 4  

1 Fokus anggota koperasi dalam jangka panjang di koperasi Rekajasa 

Sejahtera  
31 38 28 3 100 

2 Terjalin komunikasi yang baik dengan anggota koperasi Rekajasa Sejahtera 47 25 20 8 100 

3 Koperasi melibatkan anggotanya dalam aktivitas Sosial  32 67 28 7 100 

4 Budaya organisasi koperasi bisa berkembang sesuai dengan dinamika 

anggota 
35 24 21 6 100 

5 Dapat memperoleh dan menggunakan informasi nasabah  43 35 20 2 100 

6 Komunikasi anggota dengan organisasi terjalin baik dan direspon  48 32 13 7 100 

7 Komunisasi antar anggota koperasi terjalin dengan baik  43 36 18 3 100 

 

Berdasarkan tujuh indikator Customer Relationship Marketing dapat dinilai skor yang 

paling banyak muncul adalah nilai 1 sebanyak 279 dan nilai yang paling sedikit no 4 

sebanyak 60, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari 100 orang 39.86% merasa 

sangat setuju terhadap  Customer Relationship Marketing yang diberikan oleh karyawan 

koperasi rekajasa sejahtera, sedangkan yang merasa tidak setuju dari 100 orang hanya 

8.57% yang merasa tidak setuju dengan Customer Relationship Marketing  yang 

diberikan oleh karyawan Koperasi Rekajasa Sejahtera Gresik. 

 

Tabel 4.3 

Distribusi dan nilai rata-rata tanggapan tentang Nilai Pelanggan 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban Total  

1 2 3 4  

1 Nilai anggota terhadap keunggulan produk yang dimiliki oleh koperasi 28 38 31 3 100 

2 Penilaian terhadap manfaat keseluruhan produksi koperasi  20 25 47 8 100 

 

Hasil kuesioner yang disebar kepada 100 responden tentang Nilai pelanggan yang 

diberikan kepada koperasi rekajasa sejahtera Gresik, dapat dinilai skor yang paling 

banyak muncul adalah nilai 3 sebanyak 78 dan nilai yang paling sedikit no 4 sebanyak 

15, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari 100 orang 39% merasa sangat setuju 

terhadap nilai pelanggan yang diberikan oleh karyawan koperasi rekajasa sejahtera, 

sedangkan yang merasa tidak setuju dari 100 orang hanya 7.5% yang merasa tidak 



setuju dengan nilai pelanggan yang diberikan oleh karyawan Koperasi Rekajasa 

Sejahtera Gresik. 

 

Tabel 4.4 

Distribusi dan nilai rata-rata tanggapan tentang Keunggulan produk  

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban Total  

1 2 3 4  

1 Koperasi mempunyai keunggulan produk sesuai dengan kebutuhan anggota  28 38 31 3 100 

2 Keunggulan produk yang disediakan oleh koperasi efisien  20 25 47 8 100 

3 Anggota dapat merasakan keunggulan produk yang disediakan  43 35 20 2 100 

4 Ketika anggota koperasi menjaga kebutuhan mendadak, koperasi bisa 
memberikan solusi yang terbaik 

48 32 13 7 100 

 

Skor yang paling banyak muncul pada indikator keunggulan produk adalah nilai 1 

sebanyak 139 dan nilai yang paling sedikit no 4 sebanyak 20, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa dari 100 orang 34.75% merasa sangat setuju terhadap keunggulan 

produk yang diberikan oleh karyawan koperasi rekajasa sejahtera, sedangkan yang 

merasa tidak setuju dari 100 orang hanya 5% yang merasa tidak setuju dengan  

keunggulan produk yang diberikan oleh karyawan Koperasi Rekajasa Sejahtera Gresik.

Tabel 4.5 

Distribusi dan nilai rata-rata tanggapan tentang loyalitas pelanggan 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban Total  

1 2 3 4  

1 Anggota koperasi tetap loyal terhadap koperasi walaupun biaya bertransaksi 

tinggi 
38 28 28 6 100 

2 Walaupun pesaing merasakan produk yang lebih murah anggota koperasi 

tetap loyal terhadap koperasi Rekayasa  
25 20 47 8 100 

3 Produk yang dimiliki koperasi Rekayasa lebih banyak jenisnya dari pada 

koperasi Rekayasa  
35 43 20 2 100 

4 Anggota sudah merasakan keunggulan produk kepuasan kepuasan rekajasa 

dari pada kepuasan  
32 48 13 7 100 

 

Hasil kuesioner yang disebar kepada 100 responden tentang loyalitas banyak 

muncul adalah nilai 2 sebanyak 139 dan nilai yang paling sedikit no 4 sebanyak 23, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari 100 orang 34.75% merasa setuju 

terhadap loyalitas pelanggan yang diberikan oleh karyawan koperasi rekajasa sejahtera, 

sedangkan yang merasa tidak setuju dari 100 orang hanya 5.75% yang merasa tidak 

setuju dengan  loyalitas pelanggan yang dimiliki oleh  anggota Koperasi Rekajasa 

Sejahtera Gresik.  



Sedangkan Skor yang paling banyak muncul pada indikator kepuasan pelanggan 

(tabel 4.6) adalah nilai 2 sebanyak 191 dan nilai yang paling sedikit no 4 sebanyak 26, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari 100 orang 38.2% merasa setuju terhadap 

kepuasan pelanggan yang diberikan oleh karyawan koperasi rekajasa sejahtera, 

sedangkan yang merasa tidak setuju dari 100 orang hanya 5.2% yang merasa tidak 

setuju dengan  kepuasan pelanggan yang diberikan oleh karyawan Koperasi Rekajasa 

Sejahtera Gresik. 

Tabel 4.6 

Distribusi dan nilai rata-rata tanggapan tentang Kepuasan Pelanggan  

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban Total  

1 2 3 4  

1 Kepuasan anggota terhadap kualitas layanan secara keseluruhan  38 28 28 6 100 

2 Kepuasan anggota terhadap komitmen koperasi Rekajasa Sejahtera 20 20 47 8 100 

3 Kepuasan anggota terhadap kemudahan dan kecepatan pelayanan di koperasi 

Rekajasa 
35 43 20 2 100 

4 Perbandingan antara harapan dan kenyataan pelayanan  32 48 13 7 100 

5 Kepercayaan dan kedekatan anggota dengan karyawan koperasi Rekajasa 
Sejahtera 

22 52 23 3 100 

 

Pembuktian hipotesis  

1. Uji Hipotesis variabel Service Quality. Variabel service quality memiliki nilai t-

stastitik sebesar 1.838, nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel, berarti hipotesis 

H2.0  diterima, dan H2.1  ditolak. Dengan demikian variabel  service quality memiliki 

tidak signifikan terhadap kepuasan.besar pengaruh variabel  service quality 

terhadap loyalitas sebesar 0.191 atau 19.1% hal ini dapat diketahui dari nilai 

koefisien beta pada variabel  service quality sebesar 0.191. 

2. Uji Hipotesis variabel Customer relationship marketing. Variabel Customer 

relationship marketing memiliki nilai t-stastitik sebesar 1.755, nilai tersebut lebih 

kecil dari nilai t-tabel, berarti hipotesis H3.0  diterima, dan H3.1 ditolak. Dengan 

demikian variabel Customer relationship marketing memiliki tidak signifikan 

terhadap kepuasan.besar pengaruh variabelCustomer relationship marketing 

terhadap loyalitas sebesar 0.179 atau 17.9% hal ini dapat diketahui dari nilai 

koefisien beta pada variabel  Customer relationship marketing sebesar 0.179. 

3. Uji Hipotesis variabel nilai pelanggan. Variabel Nilai Pelanggan memiliki nilai t-

stastitik sebesar -0.847 nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel, berarti hipotesis 

H4.0  diterima, dan H4.1 ditolak. Dengan demikian variabel nilai pelanggan memiliki 



tidak signifikan terhadap kepuasan.besar pengaruh variabel nilai pelanggan 

terhadap kepuasan sebesar -0.008 atau -8%. Hal ini dapat ditunjukan bahwa  

variabel  nilai pelanggan mempunyai hubungan berbalik arah dengan kepuasan, hal 

ini dapat ditunjukan dari nilai koefisien Beta bertanda negatif. 

4. Uji Hipotesis variabel Keunggulan produk. Variabel keunggulan produk 

memiliki nilai t-stastitik sebesar -0.084 nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel, 

berarti hipotesis H5.0  diterima, dan H5.1 ditolak. Dengan demikian variabel 

keunggulan produk memiliki tidak signifikan terhadap kepuasan.besar pengaruh 

variabel keunggulan produk terhadap kepuasan sebesar -0.085 atau -8.5%. Hal ini 

dapat ditunjukan bahwa  variabel keunggulan produk mempunyai hubungan 

berbalik arah dengan kepuasan, hal ini dapat ditunjukan dari nilai koefisien Beta 

bertanda negatif. 

5. Uji Hipotesis variabel loyalitas pelanggan. Variabel loyalitas pelanggan memiliki 

nilai t-stastitik sebesar -0.644 nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel, berarti 

hipotesis H6.0  diterima, dan H6.1 ditolak. Dengan demikian variabel loyalitas 

pelanggan memiliki tidak signifikan terhadap Kepuasan pelanggan. 

Tabel 4.7 

Rangkuman hasil pengujian hipotesis 

Hipotesis  Pernyataan Keputusan  

1 Service quality berpengaruh terhadap loyalitas dan 

kepuasan pelanggan 

Ditolak  

Ho di terima  

2 Customer relationship marketing berpengaruh terhadap 

loyalitas dan kepuasan pelanggan 

Ditolak  

Ho di terima  

3 Nilai pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas dan 

kepuasan pelanggan 

Ditolak  

Ho di terima  

4 Keunggulan produk berpengaruh terhadap loyalitas dan 

kepuasan pelanggan 

Ditolak  

Ho di terima  

5 Loyalitas berpengaruh terhadap loyalitas dan kepuasan 

pelanggan 

Ditolak  

Ho di terima  

 

Menganalisis dengan menggunakan Path Analysis 

Uji secara keseluruhan Anova Hipotesis Statistik dirumuskan sebagai berikut :  

Ha Service Quality, Customer relationship marketing, nilai pelanggan, keunggulan 

produk, loyalitas berkontibusi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ho : Service Quality, Customer relationship marketing, nilai pelanggan, keunggulan 

produk, loyalitas tidak berkontibusi secara simultan terhadap kepuasan pelanggan 

koperasi. 

 



Stuktur Model-1 : Z  

 

= ρx1  X1 +  ρx2 X2 +  ρx3  ρ3 +  ρx4  X4 +  ρZY  Y + ρZ  ε1 

= 0,119 + 0,117 - 0,096 – 0,079 + 0,069 + 0,917 ε1 

 

Model Summary diperoleh nilai Rsquare =  0, 083 dan tabel Anova diperoleh F sebesar 

1,696 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000 karena nilai sig < 0.05, maka keputusanya 

adalah Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Gambar 4.2 

Diagram jalur hubungan kausal empiris ( X1.X2.X3.X4  dan Y terhadap Z ) 
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Interprestasi Data  

 Dari variabel service quality, customer relationship marketing, nilai pelanggan, 

keunggulan produk, di koperasi rekajasa sejahtera, dinyatakan signifikan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas dan kepuasan adalah  variabel service quality, customer 

relationship marketing. Sedangkan nilai pelanggan, keunggulan produk, dinyatakan 

tidak signifikan dikarenakan nilai koefisiennya berpengaruh negatif terhadap  loyalitas 

dan kepuasan. 

 Variabel Service quality berpengaruh dalam meningkatkan loyalitas dan 

kepuasan (satification) pelanggan, hal ini membuktikan bahwa adanya informasi bisa di 

peroleh anggota koperasi dengan mudah, menyediakan jasa sesuai yang diinginkan 

anggota koperasi,  Kesediaan pegawai untuk merespons permintaan anggota 

pelanggan,kesediaan memberikan layanan tepat waktu, memberikan perhatian emphaty 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y Z 

ρx1 = 0,119 

ρx2 = 0,117 

ρx3 =- 0,096 

ρx4 = -0,079 

ρy = 0,069 

ρz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

R² = 0,083 



kepada anggota koperasi Rekajasa Sejahtera, karyawan yang dapat memahami 

kebutuhan anggota koperasi Rekajasa Sejahtera,anggunan anggota koperasi terjamin 

keamanannya, tutur kata dan kesopanan karyawan kepada anggota koperasi Rekajasa 

Sejahtera, peralatan yang dipakai oleh koperasi sesuai dengan harapan, sehingga 

variabel ini perlu diperhatikan. 

 Variabel Customer relationship marketing  memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan loyalitas dan kepuasan (satification) pelanggan, dengan komponen : 

fokus anggota koperasi dalam jangka panjang di koperasi Rekajasa Sejahtera, terjalin 

komunikasi yang baik dengan anggota koperasi Rekajasa Sejahtera, koperasi melibatkan 

anggotanya dalam aktivitas sosial, budaya organisasi koperasi bisa berkembang sesuai 

dengan dinamika anggota, dapat memperoleh dan menggunakan informasi nasabah, 

komunikasi anggota dengan organisasi terjalin baik dan direspon, komunisasi antar 

anggota koperasi terjalin dengan baik sehingga kedepan perlu ditingkatkan lagi. 

 Variabel nilai pelanggan tidak berpengaruh secara lansung maupun tidak 

langsung dalam meningkatkan loyalitas dan kepuasan (satisfaction) pelanggan, hal ini 

membuktikan bahwa nilai anggota terhadap keunggulan produk yang dimiliki oleh 

koperasi, penilaian terhadap manfaat keseluruhan produksi koperasi, sehingga variabel 

ini perlu diperhatikan. 

 Variabel keunggulan produk tidak berpengaruh dalam meningkatkan  loyalitas 

dan kepuasan (satisfaction) pelanggan, hal ini membuktikan bahwa koperasi 

mempunyai keunggulan produk sesuai dengan kebutuhan anggota, keunggulan produk 

yang disediakan oleh koperasi efisien,anggota dapat merasakan keunggulan produk 

yang disediakan, ketika anggota koperasi menjaga kebutuhan mendadak, koperasi bisa 

memberikan solusi yang terbaik, maka dalam variabel ini ke depannya perlu 

dipertahankan lagi. 

 Variabel Service quality, customer relationship marketing, nilai pelanggan, 

keunggulan produk, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dan 

kepuasan pelanggan. 

 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil  kajian ini, terdapat beberapa hal yang merupakan kesimpulan 

akhir riset ini: 

1 Service quality berpengaruh terhadap loyalitas dan kepuasan pelanggan 



 

 

Rekomendasi 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang customer relationship marketing merupakan 

faktor yang dominan terhadap loyalitas dan kepuasan anggota Koperasi 

Rekajasa Sejahtera Ngasinan Gresik. Dengan menjaga hubungan baik kepada 

anggota koperasi diharapkan anggota koperasi merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan koperasi. 

2. Bagi Koperasi Rekajasa Sejahtera Ngasinan Gresik, diharapkan lebih 

meningkatkan perhatiannya terhadap kualitas layanan dan hubungan komunikasi 

dengan anggota koperasi sehingga mampu untuk menarik perhatian anggota dan 

dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan anggota. 

3. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bahwa 

melalui kualitas layanan yang diberikan kepada anggota koperasi untuk dapat 

meningkatkan tingkat loayalitas dan kepuasan anggota di Koperasi Rekajasa 

sejahtera Ngasinan Gresik. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali 

faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap loyalitas dan kepuasan anggota 

koperasi. 
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