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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan Koperasi  Credit 

Union Mitra Mandiri dengan Blom Bea Ling kemudian membandingkan 

kualitas pelayanan sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangibles 

(Bukti Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), 

Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati) serta mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menunjang dan menghambat kualitas pelayanan. Bahwa pelayanan yang 

berkualitas yaitu bagaimana suatu lembaga memberikan layanan yang dapat 

memenuhi keinginan, kebuthan dan harapan  penerima layanan . Penelitian ini 

dilaksanakan di Kantor Credit Union Mitra Mandiri dengan Blom Bea Ling 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, 

wawancara serta peneliian dokumen. Key Informant dan Informant dari 

penelitian ini yaitu Manajer Credit Union Mitra Mandiri dengan Pendamping 

Credit Union Blom Bea Ling sebagai Key Informant, dan Anggota Credit 

Union, masing-masing Credit Union diwakili dua orang anggota aktif sebagai 

Informant. Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan kualitas pelayanan 

Koperasi Credit Union Mitra Mandiri dengan Blom Bea Ling bahwa setiap 

pelayanan yang ada berbeda didasari oleh sistem manajemen dan 

perencanaan yang berbeda. Perbandingan kualitas pelayanan yang dilakukan 

dengan cara ditinjau dari dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangibles (Bukti 

Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), Emphaty (Empati) untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik. 

 

Kata Kunci : Tangibles (Bukti Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness 

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), Emphaty (Empati) 
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Pendahuluan 

Pada umumnya dalam setiap organisasi maupun lembaga yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat  tentu tidak terlepas 

dari suatu penilaian kualitas pelayanan yang dirasakan dan diterima dalam 

setiap pemberian layanan yang dilakaukan dari lembaga atau organisasi yang 

bertugas untuk memberikan layanan untuk orang yang membutuhkan layanan. 

Di Indonesia kualitas pelayanan menjadi hal utama dalam melaksanakan atau 

menjalankan organisasi ataupun lembaga yang dapat membantu kemudahan 

masyarakat dalam memdapatkan atau memenuhi kebutuhannya melalui 

berbagai bentuk layanan yang di terimanya. 

Fenomena atau masalah utama yang terjadi yaitu ketidak sesuaian 

kemampuan pengurus maupun pegawai lembaga Credit Union yang seharusnya 

memiliki kemampuan atau keahlian dalam menggerakan dan menjalankan 

manajemen Credit Union terutama di bidang pelayan yang dilakukan. Apabila 

pengurus atau pegawai Credit Union memiliki kemampuan yang rendah maka 

dapat mempengaruhi dan mengakibatkan proses pemberian layanan akan lemah 

dan tidak baik dinilai dari orang-orang yang menerima layanan sehingga tujuan 

dari Credit Union yang akan dicapai tidak dapat tercapai terutama dalam 

menciptakan kualitas pelayanan yang baik dan berkualitas.  

Prosedur atau proses dalam pengelolaan layanan yang dibutuhkan 

begitu panjang sehingga dapat mempengaruhi adanya keterlambatan dalam 

pemberiaan layanan kepada anggota serta menciptakan rasa ketidak puasan 

anggota kepada layanan yang diberikan. Kecenderungan yang terjadi adalah 

ada keluhan dari beberapa anggota yang merasa keterlambatan layanan dan 

ketidak puasan atas layanan yang diterima serta tidak sesuai dengan apa yang 

diharapakan oleh penerima layanan sehingga dapat membuat nilai dari kualitas 

layanan Credit Union rendah. Dengan demikian pentingnya kualitas pelayanan 

bagi lembaga Credit Union dalam menjalankan kehidupan atau keberlangsung 

lembaga tersebut.  

Ketertarikan lain sehingga penulis tertarik dalam melakukan penelitian 

tentang perbandingan kualitas pelayanan Credit Union yaitu adanya perbedaan 

dari kualitas pelayanan yang diterapkan di  kedua Credit Union yang dilihat 

dari  sarana fisik, kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan 

yang terpercaya, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

secara cepat dan tepat serta tanggapan terhadapan keinginan anggota, 

kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai atau staf dalam 

meyakinkan kepercayaan anggota, sikap tegas tetapi penuh perhatian dari 

pegawai atau staf terhadap anggota, yang membuat adanya perbedaan tingkat 

kemajuan  dari masing-masing Credit Union Yang akan penulis teliti. Dari hal 

ini penulis tertarik ingin meneliti apa yang membuat adanya perbedaan dari 
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segi kualitas pelayanan yang diberikan dari masing-masing Credit Union ini 

baik dari segi fisik maupun bukan fisik sehingga adanya kemajuan maupun 

tidak pada Credit Union dan membuat adanya ketertarikan masyarakat untuk 

menjadi anggota. 

Pada hakikatnya Credit Union memiliki sifat dan nilai-nilai inti yang 

sama yang diterapkan dalam menjalankan dan menggerakan proses proses 

berjalannya manajemen Credit Union. Tetapi yang menjadi ketertarikan dalam 

melakukan penelitian ini yaitu adanya perbedaan masyarakat yang minat dalam 

hal bergabung dan ikut berkecimbung di dua Credit Union ini yaitu Credit 

Union Mitra Mandiri dan Credit Union Blom Bea Ling. Berdasarkan pra survei 

penulis melihat adanya perbedaan dari segi pelayanan yang diberikan oleh 

kedua crediot union ini sehingga adanya perbedaan jumlah anggota yang 

bergabung di Credit Union tersebut. Tingkat kualitas pelayan yang berbeda ini 

yang membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dilihat 

dari kedua Credit Union yang menjadi fokus dalam melakukan penelitan yang 

akan penulis lakukan. 

 

Kerangka Teori   

Pelayanan 

 Menurut Kotler (2003:47) menyebutkan bahwa pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang 

kepada orang lain.  

Kotler (2008:83) juga mengatakan pengertian pelayanan yaitu setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan 

sebuah proses atau kegiatan dimana dengan sebuah tindakan berupa tawaran 

dari satu pihak kepada pihak lain yang tidak berbentuk wujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Dalam artian pelayanan dapat dikatakan 

sebagai tindakan seseorang kepada orang lain sebagai proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktifitas yang dilakukan secara langsung. 

 

Kualitas Pelayanan 

Menurut Ratminto dan Atik (2005 : 28) ukuran keberhasilan 

penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. 

Tjiptono dan Chandra (2005 : 121) Kualitas pelayanan merupakan 

sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan defenisi tersebut, kualitas pelayanan 

bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
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dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen. Wyckof (dalam Tjiptono, 2007). 

Sedangkan Menurut Parasurahman ( dalam Zulian, 2001:23) Kualitas 

pelayanan adalah pelayanan yang sesuai atau melampaui apa yang diharapkan 

oleh pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Dapat dikatakan bahwa 

pelayanan yang sesuai yaitu pelayanan yang diberikan melampaui apa yang 

diharapkan oleh masyarakat yaitu menimbulkan rasa puas tersendiri dalam diri 

individu atas pelayanan yang telah diberikan. 

 

Koperasi 

“Pak Mohammad Hatta mengatakan bahwa Koperasi ialah suatu usaha 

bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi 

yang didasari asas gotong royong. Beliau juga telah menyatakan bahwa 

gerakan Koperasi merupakan lambang harapan bagi golongan ekonomi bawah 

yang didasari atas tolong-menolong diantara para anggotanya, sehingga mampu 

membuat rasa saling mempercayai kepada diri sendiri dalam ikatan 

persaudaraan Koperasi. Para anggota Koperasi dipicu oleh adanya keinginan 

untuk memberi jasa kepada rekan anggotanya.” 

Menurut UUD 1945 mengatakan bahwa Koperasi adalah gerakan ekonomi 

rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. 

Sedangkan berdasarkan UU No.25 / 1992 Koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-orang yang didasari badan hukum koperasi, dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. 

 

Credit Union 

 Menurut sejarahnya, CU lahir pertama kali pada pertengahan abad 19 di 

Jerman yang dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi 

yang suram. Lembaga ini digagas seorang walikota Flammersersfield, Jerman 

Barat, bernama Friedrich Wilhem Raiffeisien. 

Credit Union (CU) – artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya. 

Mereka mencetuskan 3 prinsip utama CU yaitu, azas swadaya (tabungan hanya 

diperoleh dari anggotanya), azas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada 

anggota) dan azas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang 

utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).  

Credit Union merupakan sebagai pendorong anggotanya untuk berinisiatif 

memulai proses kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi 

diri sendiri. Karena itulah, sebenarnya pelayanan Credit Union tidak sebatas 

memberikan pinjaman kepada anggota, tetapi lebih jauh lagi memberikan 

panduan kepada anggota untuk dapat memberdayakan dirinya guna 

meningkatkan kesejahteraannya.  
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Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan, 

informant dan key informant sebagai sumber untuk memperoleh data. Key 

Informan adalah 2 orang 1 orang dari CU MM dan 1 orang dari CU MM 

diantaranya Bapak Arie Yandeng sebagai manajer CU MM dan Bapak 

Fransiskus Saverius Sunarko sebagai pendamping CU BBL. Sedangkan 

Informan adalah 1 orang dari CU MM dan 1 orang dari CU BBL, untuk 

penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Analisis data yang 

penulis gunakan dalam peneitian ini adalah metode perbandingan Analisis 

Komparatif konstan (Constant Comparative Analysis) Dalam pengumpulan 

data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka penulis menggunakan 

beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data, yaitu: Penelitian 

kepustakaan (Library Research), Penelitian lapangan (Field Work Research), 

Pengamatan/Observasi, wawancara, Dokumen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Tangibles ( Bukti Fisik ) 

Hasil perbandingan yang dari kedua Credit Union yang menjadi fokus 

penulis, antara Credit Union Mitra Mandiri dengan Credit Union Blom Bea 

Ling bahwa dalam segi Tangibles (Bukti Fisik) berupa sarana dan prasaran 

yang mendukung bahwa kedua Credit Union ini yang lebih memadai yaitu 

Credit Union Mitra Mandiri dengan didukung memiliki bangunan sendiri, 

memiliki sarana berupa komputer 10 unit dan dilengkapi dengan kapasitas 

internet yang memadai dan berbasil online yang didukung dengan wifi yang 

membantu dalam proses pelayanan. Dibandingkan dengan Credit Union Blom 

Bea Ling yang masih menggunakan gedung sewa atau kontrak, memiliki sarana 

berupa komputer 6 unit dengan kapasitas tidak dilengkapi aplikasi yang 

berbasis online dan tidak didukung dengan wifi yang memadai. Credit Union 

Mitra Mandiri telah menggunakan telah menggunakan aplikasi SICUNDO 

yang dalam proses transaksi bisa menggunakan anroid dan mini print untuk 

bukti transaksi sedangkan Credit Union Blom Bea Ling belum mengguanakn 

SICUNDO mereka masi menggunakan sistem SIKOPDIT yang pada dasarnya 

dalam prosesnya masih menggunakan manual sistem. 

Sesuai dengan uraian diatas hasil perbandingan dari aspek Tangibles 

(Bukti Fisik) menujukkan bahwa Credit Union Mitra Mandiri lebih berkualitas 

dibandingkan dengan Credit Union Blom Bea Ling didasari sarana dan 

prasarna yang dimiliki oleh Credit Union Mitra Mandiri lebih Memadai dan 

memenuhi standar pelayanan dibandingkan Credit Union Blom Bea Ling. 

 

 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 6, Nomor 2, 2018: 213-222 

 

 

218 

Reliability (Kehandalan) 

Dari aspek kehandalan juga kita bisa melihat perbedaan cara pandang 

kedua Credit Union seperti yang telah dipaparkan dari hasil wawancara diatas. 

Bahwa Credit Union Mitra Mandiri mempunyai strategi untuk meningkatkan 

kehandalan karyawan dengan cara memberikan pelatihan, bekerja sambil 

belajar dan bagi karyawan yang berprestasi baik akan meingkuti pendidikan di 

perguruan tinggi.  

Sedangkan di Credit Union Blom Bea Ling aspek kehadalan 

mempengaruhi kemampuan karyawan dengan cara pelatihan saja, dan bekerja 

sambil belajar dan tidak ada pengharagaan untuk karyawan yang berprestasi 

dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat karyawan dalam meningkatakan 

pelayanan yang berkualitan dan prima bagi anggota yang dapat berdampak 

positif bagi lembaga. kalau berkaitan dengan skil atau kehandalan saya masih 

mengatakan mereka masih di bawah standar, tetapi pelayanan mereka bagus, 

artinya dari kekurangan mereka mereka mau melayani dengan maksimal. 

Dengan demikian kehandalan pada dasarnya dapat  dilihatnya melalui 

ketepatan, kecepatan, serta kemampuan majalankan tugas dan fungi dan 

menumbuhkan rasa puas anggota kepada lembaga, dengan demikian pekerjaan 

yang berkaitan dengan pelayanan dapat dikatakan berkualitas. 

Hasil dari perbanding kedua Credit Union Mitra Mandiri dengan Credit 

Union Blom Bea Ling sesuai uraian diatas dari aspek Reliability (kehandalan) 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan bahwa Credit Union Mitra Mandiri 

lebih berkualitas dengan melihat strategi yang dilakukan untuk meninggkatkan 

kehandalan Credit Union Mitra Mandiri memberikan pelatihan, pendidikan, 

bekerja sambil belajar dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang 

berprestasi sedangkan Credit Union Blom Bea Ling hanya pelatihan dan 

bekerja sambil belajar saja, dengan demikian hasil perbandingan kualitas 

pelayanan dilihat dari aspek Reliability (kehandalan)   bahwa Credit Union 

Mitra Mandiri lebih berkualitas lebih berkualitas dari Credit Union Blom Bea 

Ling dilihat dari strategi yang dimiliki  Credit Union Mitra Mandiri berupa 

pemberian pelatihan, pendidikan, bekerja sambil belajar dan memberikan 

penghargaan kepada pegawai sedang Credit Union Blom Bea Ling Cuma 

memhandalkan pelatihan dan bekerja sambil belajar.  

 

Responsiveness (Ketanggapan) 

Hasil perbadingan antara Credit Union Mitra Mandiri Dengan Credit 

Union Blom Bea Ling berhubungan dengan aspek Responsiveness 

(Ketanggapan) bahwa dari kedua Credit Union Ini memiliki karakter sikap 

tanggap pegawai yang berbeda-beda, seperti di kantor Credit Union Mitra 

Mandiri sikap tanggap pegawai digambarkan ketika mereka memberikan 

pelayanan kepada anggota dengan memberikan salam, sapa, senyum, dalam 
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melakukan proses pelayanan, dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan 

anggota, beda halnya di Credit Union Blom Bea Ling sikap tanggap pegawai 

dilakuakn dengan cara langsung terjun kelapangan mengunjungi anggota secara 

langsung dalam melakukan dan memberikan pelayanan.  

Dengan demikian dari kedua Credit Union hasil perbandingan kualitas 

pelayanannya apabila dilihat dari aspek Responsiveness (Ketanggapan) credit 

union Mitra Mandiri lebih unggul karena Credit Union Mitra Mandiri bisa 

menumbuhkan rasa keinginan tahuan anggota dan anggota pun dengan antusias 

untuk datang langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan dan merasakan 

pelayanan yang diberikan, sedangkan Credit Union Blom Bea Ling langsung 

terjun kelapangan untuk menemui anggota sehingga anggota cenderung 

menunggu dan tidak merasa ingin mengetahui bagaimana perkembangan Credit 

Union di kantornya dan bagaimana proses pelayananan yang terjadi di sana. 

 

Assurance (Jaminan) 

Hasil perbandingan yang penulis lakukan selama penelitian di kedua 

Credit Union yaitu Credit Union Mitra Mandiri dengan Blom Bea Ling bahwah 

hasil perbandingan kualitas pelayanan dilihat dari aspek Assurance (Jaminan) 

dari kedua Credit Union ini hampir sama dilihat dari aspek Assurance 

(Jaminan) yang yaitu dengan melakukan pendekatan langsung kepada anggota 

dan  pengertian berkaitan dengan Credit Union dan pelayanannya kepada 

anggota.  Tetapi yang membedakan yaitu Credit Union  Mitra Mandiri 

pendekatan kepada anggota terjadi di kantor sedangkan Credit Union Blom Bea 

Ling pendekatan kepada anggota terjadi ketika dilapangan. Dari segi ini 

kualitas pelayanan yang diberikan melaluli aspek Assurance (Jaminan) dapat 

dikatanakan berbeda hanya karena tempat kejadiannya.  

Tetapi untuk kefektifan kualitas pelayanan yang diberikan dilihat dari 

aspek Assurance (Jaminan) dapat dikatakan Credit Union Mitra Mandiri lebih 

Unggul karena anggota langsung datang ke kantor sehingga lembaga bisa 

langsung memberikan jaminan berupa kepercayaan untuk menjawab keinginan 

dari anggota, dibandingkan dengan Credit Union Blom Bea Ling yang 

langsung terjun kelapangan tidak efektif karena terkadang anggota tidak ada 

ditempat sehingga sulit untuk memberikan jaminan berupa kepercayaaan 

kepada anggota. 

  

Emphaty (Empati) 

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di kantor Credit Union Mitra 

mandiri bahwa  sikap empati dilakukan kepada anggota bertujuan untuk 

memberikan rasa nyaman kapada anggota, selain itu juga untuk mengetahui 

keinginan dan harapan anggota. Sikap empati yang sering dilakukan karyawan 

Credit Union Mitra Mandiri dengan cara menanyakan kabar serta keadaan 
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anggota dengan tujuan serta pendekatan yang bersifat membuat anggota lebih 

terbuka kepada manajemen Credit Union.  

Sedangkan hasil penelitian di Credit Union Blom Bea Ling  yaitu sikap 

empati karyawan kepada anggota sangatlah besar dengan menggunakan 

pendekatan kultur mereka bisa mengetahui  keinginan dan harapan anggota 

tetapi  dengan demikian sering terjadi kelalaian akan ketentuan Credit Union 

dalam melakukan pelayanan hal ini yang membuat sering ada anggota yang 

nakal memanfaatkan empati yang dari karyawan, dalam artian bisa membuat 

sistem dari lembaga Credit Union tidak bisa berjalan seperti yang seharusnya 

berdasarkan ketentuan yang ada. Selaras dengan pembahasan diatas kita bisa 

melihat bahwa aspek Emphaty (Empati) adalah strategi yang digunakan oleh 

lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan, dengan tujuan untuk dapat 

merespon dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan penerima layanan 

sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan para penerima 

layanan. 

Hasil perbandingan kualitas pelayanan dilihat dari aspek Emphaty 

(Empati) dari kedua Credit Union yaitu Credit Union Mitra Mandiri dengan 

Credit Union Blom Bea Ling yaitu sikap empati dari karyawan Credit Union 

Mitra Mandiri dilakukan dengan cara menanyakan kabar dan keadaan anggota 

sedangkan Credit Union Blom Bea Ling sikap empati karyawan dilakukan 

dengan cara pendekatan secara kultur didasari dengan mayoritas anggota dari 

masyarakat kampung dayak. Dari segi kualitas pelayanan dilihat dari aspek 

Emphaty (Empati) Credit Union Mitra Mandiri lebih unggul dibandingkan 

Credit Union Blom Bea Ling karena Credit Union Mitra Mandiri tetap 

memperhatikan dengan prosedur yang ada dalam menerapkan sikap empati, 

sedangkan Credit Union Blom Bea Ling tidak sehingga banyak anggota-

anggota yang nakal memanfaatkan setuasi melalui sikap empati yang pegawai 

berikan, dan didasari pendekatan yang digunakan yaitu kultur membuat oknum 

anggota memanfaatkan sikap empati yang diberikan untuk kepentingan diri 

sendiri. Dengan demikian perbadingan kualitas pelayanan dari aspek Emphaty 

(Empati) dapat dikatakan Credit Union Mitra Mandiri lebih unggul dari pada 

Credit Union Blom Bea Ling. 

 

Kesimpulan Dan Rekomendasi 
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

koperasi CU MM mempunyai kualitas pelayanan yang lebih bagus dari pada 

koperasi CU BBL, hal tersebut dapat di identifikasi dari: 

1. Tangibles (Bukti Fisisk), Pelayanan yang berkualitas didukung oleh sarana 

dan prasarana yang berkualitas yang memenuhi standarisasi untuk 

menunjang dalam pelayanan, yang bertujuan untuk memberikan rasa 

nyaman kepada orang yang menerima layanan. Koperasi CU MM lebih 
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unggul dalam sarana dan prasarananya yang terus bertambah seiring 

dengan aset yang terus meningkat, dibandingankan dengan koperasi CU 

BBL yang masih baru dan masih dalam tahap perencanaan dengan aset 

yang masih rendah.  

2. Reliability (Kehandalan), Kemampuan karyawan suatu lembaga 

menentukan terciptanya kualitas pelayanan yang prima  mulai dari 

kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta kecepatan dan 

ketepatan dalam memberikan layanan kepada yang membutuhkan layanan. 

Kehandalan pegawai koperasi CU MM lebih unggul karena pegawai 

disana lebih berkompeten di dasari dengan kemanpuan menggunakan 

sarana berbasis online dalam pelayanan yang dilakukan, dibandingkan 

pegawai koperasi CU BBL yang masih menghandalkan sistem bekerja 

sambil belajar. 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas adapun rekomendasi-

rekomendasi yang harus diperhatikan oleh lembaga Credit Union Mitra 

Mandiri dengan Blom Bea Ling terutama dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan yaitu: 

1. Tangibles (Bukti Fisik), Perlunya penambahan sarana pendukung yang 

berbasis koneksi internet, perawatan serta penambahan prasarana, untuk 

memudahkan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan serta 

memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada anggota seperti 

penambahan komputer, dan sarana lain yang berbasis online, dan 

penambahan karyawan yang bertugas sebagai teknisi perawatan sarana dan 

prasarana kantor. 

2. Reliability (Kehandalan), kemampuan dan kehandalan pegawai sebaiknya 

ditingkat terus dengan cara memberikan pelatihan khusus sesuai dengan 

bidang yang dikerjakannya dan peningkatan pendidikan serta seleksi 

dalam rekrutmen pegawai agar kehandalan dalam pemberian pelayanan 

dapat terpercaya dan memuaskan. Dengan cara perketat seleksi karyawan 

baru, pelatihan dan pendidikan untuk karyawan tetap. 
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