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  Ekonomi – Manajemen 

  ayudwisur28@gmail.com 

  Dr. Sri Aliami, M.M dan Gesty Ernestivita, M.M 
 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

ABSTRAK 

 
Perkembangan bisnis jasa telah diwarnai oleh persaingan yang semakin ketat. Salah satunya 

pada sektor keuangan khususnya koperasi telah mengalami kemajuan yang positif. Koperasi 

menempati peran yang penting dalam memberdayakan dan mensejahterakan perekonomian. Semakin 

ketat persaingan antar koperasi, maka koperasi harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas untuk memenangkan persaingan. Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh secara parsial dan simultan penanganan keluhan, kepercayaan, dan kepuasan terhadap 

loyalitas anggota Koperasi Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian  kausalitas serta 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 40 responden  anggota Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera” yang berada di Desa Gayam Kecamatan Gurah dan dianalisis menggunakan regresi linier 

berganda dengan software SPSS for Windows versi 23. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Penanganan keluhan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas anggota Koperasi Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”, dibuktikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05; (2) Kepercayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas anggota Koperasi Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”, dibuktikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,008 < 0,05; (3) Kepuasan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas anggota 

Koperasi Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05; 

(4) Penanganan keluhan, kepercayaan, dan kepuasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas anggota Koperasi Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”, hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan  nilai f hitung > f tabel (85,335 > 2,87). Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi koperasi dalam menentukan kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan penanganan keluhan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan dan terus mengembangkan strategi serta mengembangkan kinerja pelayanan 

lainnya sehingga loyalitas anggota akan semakin meningkat. 

 

Kata Kunci : Penanganan Keluhan, Kepercayaan, Kepuasan, Loyalitas Anggota 
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I. Latar Belakang 

Di era globalisasi yang semakin 

terbuka lebar ini telah diwarnai oleh 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Para 

pelaku bisnis produk barang dan jasa harus 

lebih berhati-hati dalam menyikapi 

persaingan, agar bisnisnya tetap berjalan 

dan semakin berkembang. Salah satu sektor 

jasa di Indonesia yang telah mengalami 

kemajuan yang positif adalah sektor 

keuangan khususnya koperasi. Koperasi 

memang dituntut untuk lebih kreatif dan 

mencari alternatif serta mengembangkan 

inovasi keuangan baru agar dapat mencapai 

keunggulan yang kompetitif. 

Dalam upaya mencapai keunggulan 

yang kompetitif, koperasi harus mempunyai 

strategi yang  unggul untuk memenangkan 

persaingan yang dapat dijadikan sebagai 

sebuah keunggulan yang berbeda 

dibandingkan dengan koperasi lainnya. 

Sebuah koperasi dapat dikatakan 

mempunyai keunggulan yang  bersaing 

dengan melihat jumlah anggota/nasabah 

yang memiliki loyalitas tinggi. Hal ini bisa 

menjadi patokan untuk koperasi dalam 

menempatkan orientasi pada loyalitas 

sebagai tujuan utama.Untuk mendapatkan 

pelanggan yang loyal suatu koperasi harus 

mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas. 

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi loyalitas anggota atau 

pelanggan adalah penanganan keluhan. 

Dalam memenuhi keinginan dan harapan 

pelanggan, koperasi harus mampu 

mengatasi keluhan dengan memberikan 

informasi secara ramah dan baik. Hal ini 

membantu saat menangani suatu masalah 

atau konflik dalam proses simpan pinjam. 

Dengan demikian, penanganan keluhan 

dapat dijadikan kesempatan mempererat 

hubungan dan menciptakan loyalitas. 

Menurut Mudie dan Cottam dalam Tjiptono 

(2007), bahwa penanganan komplain secara 

efektif memberikan peluang untuk 

mengubah seorang pelanggan yang tidak 

puas menjadi pelanggan produk atau jasa 

perusahaan yang puas (atau bahkan menjadi 

pelanggan abadi).  

Selain penanganan keluhan, faktor 

pembangun loyalitas yang lain adalah 

kepercayaan. Kepercayaan konsumen 

terhadap penyedia jasa menempati posisi 

penting dalam proses transaksi jasa. Tanpa 

adanya rasa percaya konsumen terhadap 

penyedia jasa, maka tidak dimungkinkan 

terjadinya transaksi. Unsur kepercayaan 

itulah yang menjadi faktor kunci bagi suatu 

koperasi untuk memenangkan persaingan 

untuk menciptakan loyalitas.  
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Menurut Ellena (2011), 

Kepercayaan adalah satu variabel kunci 

untuk memelihara suatu hubungan jangka 

panjang, termasuk pada sebuah merek. 

Hubungan jangka panjang akan 

meningkatkan tingkat kepercayaan 

konsumen terhadap harapan yang akan 

diterima dari perusahaan, sehingga akan 

mengurangi kegelisahan konsumen 

terhadap pelayanan yang diterimanya. 

Unsur selanjutnya adalah adanya 

kepuasan. Kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi atau kesan atas kinerja dan 

harapan.  Kepuasan nasabah ditentukan 

oleh kualitas produk atau layanan yang 

dikehendaki nasabah, sehingga jaminan 

kualitas menjadi prioritas utama bagi 

koperasi. Dengan terciptanya kepuasan 

akan menimbulkan hubungan yang 

harmonis antara penyedia jasa dan 

pengguna jasa dan selanjutnya akan 

menciptakan loyalitas. Menurut Kotler dan 

Keller (2008:117), menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan sebagai tingkat 

perasaan seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara kenyataan dan harapan 

yang diterima dari sebuah produk atau jasa. 

Jika jasa yang dipersepsikan kinerjanya 

lebih rendah dari yang diharapkan, maka 

konsumen akan merasa kecewa. 

 

 

Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi 

harapan konsumen, maka konsumen akan 

merasa puas dan ada kecenderungan 

konsumen akan mempergunakan penyedia 

jasa tersebut. 

Hal inilah yang menarik pemikiran 

yang ada serta keinginan membuktikan 

yang terjadi di lapangan. Untuk itu, peneliti 

tertarik membahas masalah “Pengaruh 

Penanganan Keluhan, Kepercayaan, dan 

Kepuasan terhadap Loyalitas Anggota 

Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera” Desa Gayam Kecamatan 

Gurah”. 

Rumusan Masalah  

1. Adakah  pengaruh  penanganan 

keluhan terhadap loyalitas anggota 

pada Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera”. 

2. Adakah pengaruh kepercayaan 

terhadap loyalitas anggota pada 

Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera”. 

3. Adakah  pengaruh  kepuasan terhadap 

loyalitas anggota pada Koperasi 

Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”. 

4. Adakah  pengaruh penanganan 

keluhan, kepercayaan, dan kepuasan 

terhadap loyalitas anggota pada 

Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera”. 
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Tujuan Penelitian  

1. Pengaruh penanganan keluhan terhadap 

loyalitas anggota pada Koperasi 

Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”. 

2. Pengaruh kepercayaan terhadap 

loyalitas anggota pada Koperasi 

Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”. 

3. Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas 

anggota pada Koperasi Wanita 

(KOPWAN) “Sejahtera”. 

4. Pengaruh penanganan keluhan, 

kepercayaan, dan kepuasan terhadap 

loyalitas anggota pada Koperasi 

Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”. 

Kajian Teori 

Menurut Kotler, et al, (2008:5), 

loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai 

besarnya kemungkinan pelanggan membeli 

kembali dan kesediaan untuk menjadi 

patner bagi perusahaan. Terdapat beberapa 

karakteristik konsumen yang loyal dan 

sekaligus dijadikan sebagai indikator 

loyalitas menurut Tjiptono (2012:100-108) 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian yang konsisten 

2. Merekomendasikan produk perusahaan 

kepada orang lain 

3. Konsumen tidak akan beralih ke 

produk pesaing 

 

 

 

Menurut Lupiyoadi (2013:247), 

perilaku keluhan merupakan pernyataan 

sikap “tidak puas” atas kinerja produk 

barang/jasa yang digunakan. Keluhan 

pelanggan harus dilihat sebagai “masukan” 

bagi organisasi/ perusahaan dan 

memberikan peluang bagi perbaikan produk 

barang/jasa yang ditawarkan kepada 

pelanggan. Menurut Tjiptono (2007:240), 

terdapat empat dimensi penanganan 

keluhan adalah sebagai berikut : 

1. Empati terhadap pelanggan yang marah 

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan 

3. Kewajaran atau keadilan dalam 

memecahkan permasalahan keluhan 

4. Kemudahan bagi konsumen untuk 

menghubungi perusahaan 

Menurut Kotler (2009:279), 

kepercayaan adalah penentu utama 

kredibilitas dan hubungan perusahaan 

dengan perusahaan lain. Kepercayaan 

tercermin dalam keinginan dan keyakinan 

perusahaan untuk mengandalkan mitra 

bisnis. Menurut Mayer dkk (dalam Jasfar 

2009:169), menyatakan bahwa indikator 

kepercayaan terdiri dari tiga komponen 

yaitu : 

1. Integritas 

2. Kebaikan 

3. Kompetensi 
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Menurut Kotler dan Keller (2008:136),  

mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan 

tergantung pada anggapan kinerja produk 

dalam memberikan nilai dalam hitungan 

relatif terhadap harapan pembeli. Bila 

kinerja produk jauh lebih rendah daripada 

harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. 

Namun bila kinerja produk sesuai dengan 

harapan maka pembeli akan merasa sangat 

puas. Menurut teori Kotler dalam jurnal  

Suwardi (2011), indikator kepuasan 

konsumen dapat dilihat dari:  

1. Re-purchase 

2. Menciptakan Word-of-Mouth 

3. Menciptakan citra merek 

4. Menciptakan keputusan pembelian 

pada perusahaan yang sama. 

 

II. Metode Penelitian 

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu. Pengambilan sampel 

umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono:2009:13). 

Jenis penelitian survei yang 

dilakukan dengan mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok 

dan data tersebut diklasifikasikan ke dalam 

kategori tertentu dan di uji menggunakan 

SPSS sehingga data hasil uji berupa angka 

yang akan  digunakan untuk acuan 

terjawabnya hipotesis.  

Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kausalitas. Teknik penelitian kausalitas 

merupakan penelitian yang disusun untuk 

meneliti kemungkinan adanya hubungan 

sebab akibat antar variabel (Sanusi, 

2011:14). Tujuan dari penelitian kausalitas  

ini adalah untuk mendapatkan bukti 

hubungan sebab akibat, sehingga dapat 

diketahui mana yang menjadi variabel yang 

mempengaruhi dan mana variabel yang 

dipengaruhi. 

Melalui teknik penelitian kausalitas 

maka akan diperoleh keterangan mengenai 

tanggapan responden terhadap pengaruh 

penanganan keluhan, kepercayaan, dan 

kepuasan terhadap loyalitas anggota 

Koperasi Wanita (KOPWAN) ”Sejahtera”. 
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Tempat dan Waktu Penelitian  

Dalam proses penelitian ini, lokasi 

yang menjadi tempat penelitian adalah pada 

Kantor Kepala Desa Gayam Kecamatan 

Gurah yang berada di Jalan Raya Kediri-

Pare Ds.Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri. 

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 

tiga bulan yaitu terhitung April s.d Juni 

2017. 

Populasi dan Sampel  

Populasi menurut Sanusi (2011: 87), 

adalah seluruh kumpulan elemen yang 

menunjukan ciri-ciri tertentu yang dapat 

digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah anggota tetap pada 

bulan April s.d Juni 2017 di Koperasi 

Wanita (KOPWAN) “Sejahtera” yang 

berjumlah 70 orang. 

Penelitian ini  mengambil jumlah 

ukuran sampel sebesar 40. Hal ini 

didasarkan pada variabel yang telah 

terpenuhi dengan variabel penelitian ada 4 

(independent + dependent), maka jumlah 

unit sampel sebanyak 4 x 10 = 40. Metode 

pengumpulan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Peneliti 

membuat kriteria tertentu siapa yang 

dijadikan sebagai informan. Koperasi 

Wanita (KOPWAN) “Sejahtera” memiliki 

kriteria pemilihan sampel yaitu : 

 

 

1) Anggota tetap Koperasi  

2) Anggota yang aktif dalam simpan 

pinjam 

Langkah-Langkah Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini 

dengan cara penyebaran kuesioner pada 

anggota Koperasi Wanita Sejahtera,  

wawancara, dan studi pustaka yang 

berkaitan dengan variabel penanganan 

keluhan, kepercayaan, kepuasan, loyalitas 

anggota. 

 

III. Teknik Analisis Data dan Hasil 

Analisis Data  

1. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2006:147), uji 

normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, baik 

variabel dependen maupun variabel 

independen  keduanya mempunyai 

distribusi normal atau 

tidak.

 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan SPSS versi 23, dapat 
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diketahui bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal menunjukan pola 

distribusi normal, maka dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

residual telah berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi diantara 

variabel bebas (independen). Jika 

terjadi korelasi, berarti terjadi masalah 

multikolinearitas (Ghozali, 2006:91). 

 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) 

Penanganan Keluhan 

Kepercayaan 

Kepuasan 

 

,738 

,348 

,368 

 

1,355 

2,874 

2,719 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa nilai VIF ketiga 

variabel yaitu penanganan keluhan, 

kepercayaan, dan kepuasan kurang dari 

10, sehingga tidak terjadi hubungan 

antar variabel bebas. Dengan demikian, 

dalam model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105), 

deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot 

 

 

Sumber: Output SPSS 

Hasil dari gambar pengujian 

heteroskedastisitas menunjukkan titik-

titik menyebar secara acak tidak 

membentuk pola  serta  berada  di  atas  

nol  dan  di  bawah  nol, maka tidak 

terjadi Heteroskedastisitas  sehingga  

asumsi heteroskedastisitas telah 

terpenuhi.  

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110), 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

problem autokorelasi.  

 

Model Durbin-Watson 

1 1,769 

Sumber: Output SPSS 

Nilai durbin watson  (dw)  yang 

dihasilkan adalah 1,769. Dapat 
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disimpulkan nilai durbin watson (dw) 

terletak antara du (1,6589/1,66) s.d 4 – 

du (4 – 1,66 = 2,34) sehingga  model 

regresi tersebut tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel 

dependent dengan satu atau lebih 

variabel independent, dengan tujuan 

untuk mengestimasikan dan 

memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel dependent 

berdasarkan nilai variabel independent 

yang diketahui. Menurut Sugiyono 

(2009:277), model hubungan variabel 

dalam penelitian ini disusun dalam 

persamaan atau fungsi sebagai berikut : 

Y = a + β1x1 + β2x2 + β3x3 + e 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. 

Error 

1 (Constant) 

          Faktor Sosial 

           Gaya Hidup 

        Suasana Toko 

4,740 

,189 

,219 

,301 

1,421 

,034 

,079 

,064 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan tabel di atas, maka 

persamaan regresi disusun sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ e 

Y = 4,740 + 0,189 X1 + 0,219X2 + 

0,301X3 + e 

Artinya: 

a. Nilai konstanta (a) sebesar 4,740 

berarti jika penanganan keluhan 

(X1), kepercayaan (X2) dan 

kepuasan (X3) diasumsikan tidak 

memiliki pengaruh sama sekali (=0) 

maka loyalitas anggota (Y) adalah 

sebesar 4,740. 

b. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel penanganan keluhan (X1) 

menunjukan nilai sebesar 0,189, 

dapat diartikan bahwa penanganan 

keluhan (X1) meningkat 1 (satu) 

satuan sedangkan kepercayaan (X2) 

dan kepuasan (X3) tetap maka 

loyalitas anggota (Y) akan naik 

sebesar 0,189. 

c. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel kepercayaan (X2) 

menunjukan nilai sebesar 0,219, 

dapat diartikan bahwa kepercayaan 

(X2) meningkat 1 (satu) satuan 

sedangkan penanganan keluhan 

(X1) dan kepuasan (X3) tetap maka 

loyalitas anggota (Y) akan naik 

sebesar 0,219. 

d. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel kepuasan (X3) menunjukan 

nilai sebesar 0,301, dapat diartikan 

bahwa kepuasan (X3) meningkat 1 

(satu) satuan sedangkan 

penanganan keluhan (X1) dan 

kepercayaan (X2) tetap maka 
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loyalitas anggota (Y) akan naik 

sebesar 0,301. 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model penelitian dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) 

yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dan menjelaskan 

variasi dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel independen (Ghozali, 

2011:97). 

 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

1 ,936a ,877 ,866 

Sumber: Output SPSS 

Nilai R-Square = 0,877 

menunjukkan besarnya variabel 

penanganan keluhan (X1), kepercayaan 

(X2), dan kepuasan (X3) dalam 

menjelaskan variabel loyalitas anggota 

(Y) adalah sebesar 87,7%. Berarti 

masih ada varibel lain sebesar 12,3% 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

 

7. Uji t (pengaruh secara parsial) 

Menurut Ghozali (2011:97), uji 

stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 

(α=5%). 

 

 

Model t Sig. 

1    (Constant) 

         Penanganan Keluhan 

                Kepercayaan 

                Kepuasan 

                

3,337 

5,484 

2,784 

4,688 

,002 

,000 

,008 

,000 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan tabel diatas maka 

diketahui bahwa: 

1. Penanganan Keluhan terhadap 

Loyalitas Anggota 

Variabel penanganan keluhan 

terdapat Sig 0,000 < 0,05,  maka 

Hipotesis diterima. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

variabel penanganan keluhan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas anggota. 

2. Kepercayaan terhadap Loyalitas 

Anggota 

Variabel kepercayaan 

terdapat Sig 0,008 < 0,05,  maka 

Hipotesis diterima.  Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

variabel kepercayaan berpengaruh 
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signifikan terhadap loyalitas 

anggota. 

3. Kepuasan terhadap Loyalitas 

Anggota 

Variabel kepuasan terdapat 

Sig 0,000 < 0,05,  maka Hipotesis 

diterima. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas anggota. 

8. Uji F (pengaruh secara simultan) 

Menurut Ghozali (2011:98) 

pengujian ini untuk mengetahui tingkat 

signifikan pengaruh variabel-variabel 

independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel 

independen. 

 

Model F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

85,335 ,000b 

Sumber: Output SPSS 

Dari perhitungan diperoleh Fhitung 

sebesar 85,335> F tabel (3,36) = 2,87 atau 

nilai sig = 0,000 < dari 0,05, maka 

Hipotesis diterima yang  berarti secara 

bersama-sama penanganan keluhan  

(X1), kepercayaan (X2), dan kepuasan 

(X3) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas anggota (Y). 

 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh Penanganan Keluhan terhadap 

Loyalitas Anggota 

 Hipotesis pertama yang menyatakan 

ada pengaruh secara parsial variabel 

penanganan keluhan terhadap loyalitas 

anggota  diterima. Hasil pengujian parsial 

(uji t) menunjukan bahwa penanganan 

keluhan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas anggota 

Koperasi Wanita (KOPWAN) “Sejahtera”. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

pada Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera” telah memberikan penanganan 

keluhan secara efektif dengan menanggapi 

keluhan anggotanya  dengan cepat dan 

memberikan solusi atas keluhan anggota 

serta memberikan kemudahan untuk 

anggotanya dalam proses transaksi jasa 

sehingga anggota menjadi loyal terhadap 

koperasi. 

 Hal ini sejalan dengan pendapat 

Kotler dan Keller  (2012:30), Sebagian dari 

konsumen mungkin akan menyuarakan 

ketidakpuasan dengan mengajukan keluhan 

(complain), tetapi tidak sedikit pula yang 

memilih untuk diam. Pelanggan yang puas 

umumnya tidak memiliki keluhan terhadap 

performa penyedia jasa. Hampir dapat 

dipastikan bahwa kelompok pelanggan ini 

akan kembali lagi kepada penyedia jasa 

yang sama. Kondisi seperti ini 

mencerminkan terbentuknya loyalitas 
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pelanggan. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian Rosda (2015), bahwa 

penanganan keluhan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

2. Pengaruh Kepercayaan terhadap 

Loyalitas Anggota 

 Hipotesis kedua yang menyatakan 

ada pengaruh secara parsial variabel 

kepercayaan terhadap loyalitas anggota 

diterima. Hasil pengujian parsial (uji t) 

menunjukan bahwa kepercayaan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas anggota Koperasi Wanita 

(KOPWAN) “Sejahtera”. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa pada Koperasi 

Wanita (KOPWAN) “Sejahtera” telah 

mampu menanamkan rasa kepercayaan 

kepada anggotanya dengan memberikan 

kenyamanan  dalam proses transaksi jasa 

dan mampu memenuhi harapan serta 

kebutuhan anggotanya sehingga 

menimbulkan hubungan timbal balik yang 

bernilai sangat tinggi yang membuat 

anggota loyal terhadap koperasi. 

 Penelitian ini telah membuktikan 

bahwa kepercayaan memiliki hubungan erat 

dengan loyalitas anggota atau pelanggan. 

Dengan membangun tingkat kepercayaan 

pada pelanggan tentunya akan 

mempengaruhi loyalitas. Hal ini sejalan 

dengan Sheth dan Mittal dalam Tjiptono 

(2011:516), trust diartikan sebagai 

kesediaan untuk mengandalkan 

kemampuan, integritas, dan motivasi pihak 

lain untuk bertindak dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan kepentingan 

seseorang sebagaimana disepakati bersama 

secara implisit maupun eksplisit. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

Artanti (2013), bahwa variabel kepercayaan 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

3. Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas 

Anggota 

 Hipotesis ketiga yang menyatakan 

ada pengaruh secara parsial variabel 

kepuasan terhadap loyalitas anggota 

diterima. Hasil pengujian parsial (uji t) 

menunjukan bahwa kepuasan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

anggota Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera”. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa pada Koperasi Wanita 

(KOPWAN) “Sejahtera”  telah memberikan 

layanan yang sesuai dengan keinginan 

anggota dan mampu memberikan kepuasan 

serta kenyamanan pada semua anggotanya 

sehingga menimbulkan kualitas yang 

dipersepsikan baik dan memuaskan, yang 

selanjutnya menciptakan loyalitas. 

 Penelitian ini telah membuktikan 

bahwa kepuasan memiliki hubungan erat 

dengan loyalitas anggota atau pelanggan. 

Hal ini sejalan dengan Kotler dan Keller 

(2008:136), mengemukakan bahwa 

kepuasan pelanggan tergantung pada 
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anggapan kinerja produk dalam 

memberikan nilai dalam hitungan relatif 

terhadap harapan pembeli. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian Silaban 

(2015), bahwa kepuasan pelanggan secara 

parsial memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas. 

4. Pengaruh Penanganan Keluhan, 

Kepercayaan, dan Kepuasan terhadap 

Loyalitas Anggota 

 Hipotesis keempat yang menyatakan 

ada  pengaruh secara simultan variabel 

penanganan keluhan, kepercayaan, dan 

kepuasan diterima. Hasil pengujian 

simultan (uji F) menunjukan bahwa secara 

bersama-sama penanganan keluhan, 

kepercayaan, kepuasan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas anggota. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

pada Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera” telah mampu memberikan 

penanganan keluhan yang dijalankan secara 

efektif sesuai dengan keadaan anggotanya, 

menciptakan kepercayaan yang tinggi dan 

membangun kepuasan yang berkualitas 

sehingga dengan adanya semua pelayanan 

yang dijalankan secara maksimal maka 

anggota menjadi semakin loyal pada 

koperasi. 

Peningkatan loyalitas akan 

sebanding dengan faktor-faktor yang 

berkaitan. Faktor yang berkaitan dengan 

loyalitas dalam penelitian ini adalah 

penanganan keluhan, kepercayaan, dan 

kepuasan. Hal ini sejalan dengan Robinette 

(2001:13), faktor yang mempengaruhi 

loyalitas diantaranya adalah perhatian, 

perlindungan, kepercayaan, dan kepuasan. 

Di dalam salah satu faktor yaitu 

perlindungan terdapat perlindungan 

mengenai komplain, pelayanan dan kualitas 

produk. Oleh karena itu dengan adanya 

faktor penanganan keluhan, kepercayaan 

dan kepuasan akan menciptakan strategi 

yang unggul yang mempengaruhi loyalitas. 

 

KESIMPULAN 

1. Ada pengaruh secara parsial variabel 

penanganan keluhan terhadap loyalitas 

anggota pada Koperasi Wanita 

(KOPWAN) “Sejahtera” Desa Gayam 

Kecamatan Gurah.  

2. Ada pengaruh secara parsial variabel 

kepercayaan terhadap loyalitas anggota 

pada Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera” Desa Gayam Kecamatan 

Gurah.  

3. Ada pengaruh secara parsial variabel 

kepuasan terhadap loyalitas anggota 

pada Koperasi Wanita (KOPWAN) 

“Sejahtera” Desa Gayam Kecamatan 

Gurah.  

4. Ada pengaruh secara simultan variabel 

penanganan keluhan, kepercayaan, dan 

kepuasan terhadap loyalitas anggota 

pada Koperasi Wanita (KOPWAN) 
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“Sejahtera” Desa Gayam Kecamatan 

Gurah.   
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