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KEPUASAN DEBITUR UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA BENOWO 

GERSIK 

 

Oleh: 

ADITYA ARI SANDHI 

0912010133 

Abstraksi 

 Dunia pemasaran yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk 
memiliki keunggulan daya saing. Untuk tetap bertahan dalam dunia pemasaran 
yang semakin cepat berubah maka perusahaan dituntut untuk semakin bekerja 
keras, pintar, dan kreatif. Disisi lain pelanggan dihadapkan pada berbagai macam 
pilihan produk serta loyalitas debitur unit simpan pinjam swamitra Benowo. 
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisa Pengaruh Kualitas Layanan 
Terhadap Kepuasan Debitur Unit Simpan Pinjam Swamitra Benowo Gersik. 

 Penelitian ini menggunakan variabel indipenden Kualitatif layanan lima 
dimensi yaitu (X1) Tangible, (X2) Empathy, (X3) Responsivenees, (X4) 
Reability, (X5) Asurance, dan variabel dipenden (Y) Kepuasan Pelanggan. 

Menggunakan skala sematic differensial, Tanggapan pernyataan tersebut 
dinyatakan dengan memberi skor yang berada pada rentang nilai 1 sampai dengan 
5  pada masing-masing debitur. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah seluruh 
debitur unit simpan pinjam Swamitra Benowo Gersik. Teknik pengambilan 
sample ini adalah Non Probabilistic Sampling dengan  teknik Purposive Sampling 
dengan jumlah responden 119 debitur unit simpan pinjam Swamita Benowo 
Gersik data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh 
langsung dari jawaban para responden dengan menggunakan media quisioner. 
Teknik penggumpulan data melalui quisioner. Penggelolaan data yang diperoleh 
denggan menggunakan metode analisis permodelan SEM ( Structural Equation 
Modeling). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memang masih menjadi 

primadona Bank dalam memberikan kreditnya. Sejak krisis moneter sebelas 

tahun lalu, sektor  Usaha Kecil dan Menengah  masih menjadi mesin laba bagi 

perbankan. Dipilihnya Usaha Kecil dan Menengah   dalam penyaluran kredit 

perbankan karena penyebaran risikonya yang tersebar ke banyak nasabah. Ini 

sesuai dengan sifat kredit  usaha kecil dan menegah yang kecil-kecil dan 

tersebar ke beberapa nasabah. Kredit usaha kecil dan menengah berbeda 

dengan kredit korporasi. Kredit korporasi membutuhkan nominal kredit yang 

besar, sehingga risikonya tidak tersebar ke beberapa nasabah. Jika nasabah 

besar tersebut macet, kredit macet di perbankan pun akan besar. Hal itu pada 

akhirnya akan memengaruhi non performing loans (NPL) bank tersebut. 

Kredit UKM dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data Bank 

Indonesia  (BI), posisi kredit usaha kecil menengah  Bank umum menurut 

kelompok Bank, per Mei 2012, sebagai berikut:  

1. Bank Persero.  

Sampai dengan Mei 2012, kredit usaha kecil dan menengah yang 

disalurkan Bank Persero sebesar Rp 69,31 triliun atau naik Rp13,03 triliun 

dari Mei 2011 sebesar Rp 56,28 triliun.  

2. Bank Pembangunan Daerah (BPD).  
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Sampai dengan Mei 2012, kredit usaha kecil dan menengah yang 

disalurkan Bank pembangunan daerah sebesar Rp 19,90 triliun atau naik 

Rp 3,80 triliun dari Mei 2011 sebesar Rp 16,10 triliun.  

3. Bank Swasta Nasional (BSN).  

Hingga Mei 2012, kredit usaha kecil dan menengah  yang disalurkan bank 

swasta nasional  sebesar Rp 30,11 triliun atau naik Rp 4,01 triliun dari Mei 

2011 sebesar Rp 26,10 triliun.  

 

Dari data di atas terlihat bahwa Bank Persero masih mendominasi dalam 

hal pemberian kredit usaha kecil dan menengah. Posisi berikutnya ditempati 

BSN, diikuti BPD.. Kendati . Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai 

intermediasi yang sangat berperan dalam sektor perekonomian. Hal ini 

didukung oleh kebijakan Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2007 bahwa 

merupakan kewajiban bagi setiap Bank untuk melakukan pembinaan kepada 

usaha produktif di suatu wilayah dan mengarahkan penyaluran kredit kepada 

sektor  usaha kecil dan menengah  produktif dalam rasio tertentu karena sektor 

usaha kecil dan menengah    memberikan kontribusi yang besar di Indonesia. 

(InfoBank, 2012). Perkembangan usaha kecil dan menengah  seiring dengan 

perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam memanfaatkan 

pinjaman sebagai pendukung pengembangan usahanya. Hal ini dapat 

menimbulkan persaingan tidak hanya dari industri perbankan, melainkan juga 

dari lembaga keuangan lainnya yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat 
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dalam melakukan pembiayaan. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan terus 

memberikan perhatian terhadap usaha kecil dan menengah  dengan lebih besar 

pada tiga hal utama yaitu permodalan, kualitas sumber daya manusia (SDM), 

dan cakupan pelayanan (InfoBank, 2012). Jika dilihat dari jangkauan 

pelayanan atau jumlah unit lembaga (Tabel 1), lembaga keuangan mikro yang 

berkembang adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Unit Simpan Pinjam 

(USP) dengan jumlah 20.818 unit di Pulau Jawa. Urutan kedua adalah Unit 

Ekonomi Desa Simpan-Pinjam(UEDSP) sebanyak 7.656 unit dan yang ketiga 

adalah Badan Kredit Desa (BKD) sebanyak 5.345 unit. Dari ketiga lembaga 

tersebut, yang mendominasi adalah lembaga keuangan khususnya micro-non 

bank. Jumlah unit lembaga tersebut lebih besar jika dibandingkan lembaga 

keuangan  micro-bank seperti unit BRI yang telah diakui sebagai The Biggest 

Micro Banking in The World dengan jumlah 2.448 unit 

Perkembangan        UKM      seiring   dengan    perkembangan       

Lembaga      Keuangan Mikro (LKM) dalam memanfaatkan pinjaman sebagai 

pendukung pengembangan usahanya.     Hal    ini  dapat   menimbulkan      

persaingan     tidak   hanya   dari   industri perbankan,   melainkan   juga   dari   

lembaga   keuangan   lainnya   yang   dapat   menjadi alternatif  bagi  

masyarakat dalam  melakukan pembiayaan. Oleh karena   itu, Bank Indonesia   

akan   terus   memberikan   perhatian   terhadap   usaha kecil dan menengah  

dengan   lebih   besar pada tiga hal utama yaitu permodalan, kualitas sumber 

daya manusia (SDM), dan cakupan pelayanan (InfoBank, 2008).  
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Dalam menyikapi trend lembaga keuangan yang ada sekarang, Bank Bukopin 

juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama Swamitra. 

Latar belakang pendirian micro-banking (swamitra) adalah sebuah konsep 

terobosan dari Bank Bukopin, yang memungkinkan Koperasi dan Lembaga 

Keuangan Mikro mengatasi masalah kelangkaan modal, kepercayaan dan 

manajemen melalui kerjasama Kemitraan dengan Bank Bukopin 

menggunakan teknologi mutakhir untuk menjamin pelayanan yang 

professional serta jaringan pelayanan yang terpadu.  

Definisi Swamitra sendiri adalah nama dari suatu bentuk kerjasama 

atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan 

serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan 

teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki 

kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap 

memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kerjasama atau 

kemitraan yang  

dibangun didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang sama untuk 

menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik bagi Koperasi ataupun 

Bank Bukopin. (www.bukopin.co.id) 

Tetapi dengan seiring berjalanya waktu persaingan lembaga mikro ( 

koprasi) semakin ketat dengan munculnya pesaing baru dan dengan strategi 

dan keunggulan masing masing diantaranya memberikan bunga rendah, 

pelayanan yang baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas. 
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Masalah yang dihadapi oleh pihak Usp Swamitra Benowo ditunjukan dengan 

adanya keluhan para pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan. 

Seperti pada calon nasabah yang akan  mengajukan pinjaman akan melewati 

proses yang cukup lama dan berbelit calon nasabah akan di  wawancara dan di 

mintai beberapa persyaratan, seperti tagihan rekening listrik, struk penghasilan 

perbualan, jaminan yang akan di berikan,  tempat kantor pelayanan yang 

sempit sehingga menggangu kenyamanan ,hingga staff  karyawan yang kurang 

cekatan dan cepat dalam menangani kreditur yang datang . hal ini bisa dilihat 

dari peningkatan  jumlah debitur  yang komplain setiap tahunya seperti pada 

tabel berikut : 

Gambar 1.1 Tabel Komplain Debitur  

Tahun Jumlah Debitur 

yang komplain 

2010 14 

2011 23 

2013 24 

   (Sumber : Usp Swamitra Benowo,  12-02-2013) 
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Hal ini mulai dirasa oleh pihak Usp Swamitra Benowo yang pada awal di 

dirikan Usp Swamitra pada  dua tahun awal mengalalami peningkatan kini 

mengalami kemerosotan dan hal ini dapat di  lihat di table berikut : 

Gambar 1.2  Tabel nominal Kredit per tahun Usp Swamitra Benowo 

Tahun Jumlah kreditur Jumlah nominal kredit yang 

dikeluarkan per tahun 

2010 123 2,240,000,000 

2011 114 1,954,000,000 

2012 106 1,860,000,000 

  ( Sumber : Usp Swamitra Cabang Benowo,12-02-2013) 

Dengan adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi pada Usp Swamitra 

Benowo tersebut diharapkan  pelayanan yang akan datang dapat diperbaiki 

lagi.  
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Tahunya maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakanya penelitian 

terhadap pengaruh kualitas layanan terhadap debitur.Untuk memahami adanya 

perilaku konsumen bukan suatu hal yang mudah dikarenakan adanya faktor 

faktor yang berpengaruh dimana faktor tersebut saling berhubungan antara 

satu dengan yang lainya. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Untuk mencapai kepuasan ini maka diperlukan adanya 

pelayanan yang terbaik. Yang mana faktor yang mempengaruhi kualitas 

layanan ini terdiri dari 5 dimensi yaitu : Tangible, Emphaty, 

Responsivenees,Reability, Assurance, . Oleh karena itu pihak penggelola perlu 

mengkaji dimensi tersebut agar dapat memaksimalkan kepuasan dan sekaligus 

sebagai dasar penentu kebijakan serta strategi pemasaran di masa yang akan 

datang. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat kita tarik 

suatu perumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan debitur di koperasi unit simpan pinjam Swamitra cabang 

Benowo. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan berdasarkan perumusan masalah diatas dapat disusun tujuan 

penelitian yaitu untuk menganalisis  pengaruh kualitas layanan di koperasi 

Usp Swamitra cabang Benowo. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Swamitra 

dalam menentukan keputusan yang berorientasi konsumen, serta menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan pengembangan kualitas 

pelayanan.  

 

 

 

 2. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya oleh generasi selanjutnya. 

. 
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