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1   BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang        Koperasi merupakan usaha bersama dari sekolompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum yang telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Ciri utama dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan  bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.        Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-semata hanya  pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat . Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebgai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat angggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan 



2   produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.        Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru atau penyangga utama. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia atau penyangga utama yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.        Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Anggota koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa sebagai karakteristik utama koperasi yang tidak dimiliki oleh 



3   bentuk perusahaan lain. Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyetoran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, kesuksesan koperasi juga dapat dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Oleh karna itu dapat dikatakan bahwa peranan koperasi sangat besar bagi anggotanya.        Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman, salah satu koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman yaitu KSP Bakti Huria yang produk pinjamannya ada tiga yaitu, Pinjaman Mikro Pinisi adalah fasilitas pinjaman yang diberikan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan proses yang cepat dan layanan terbaik, Pinjaman Mikro Prima adalah Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pengusaha Mikro untuk tambahan modal usahanya dengan persyaratan yang mudah, Pinjaman Mikro Pintas adalah Fasilitas pembiayaan murah dengan kemudahan angsuran harian untuk mendukung kemajuan usaha mikro.        Ketiadaan standar dalam penetapan suku bunga oleh koperasi simpan pinjam bisa mendatangkan dampak serius. Tanpa ada standar untuk suku bunga Koperasi Simpan Pinjam bisa berbahaya, salah satunya akan muncul persaingan tidak sehat antar koperasi. Koperasi Simpan Pinjam itu cenderung akan berlomba-lomba menawarkan tingkat suku bunga simpanan yang tinggi dan jangka waktu yang lebih lama. Akibatnya berpotensi menimbulkan gagal bayar sehingga merugikan seluruh anggota koperasi dan masyarakat, fenomena 



4   itu sering kali terjadi didunia koperasi namun tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah.        Secara umum bunga koperasi lebih murah dibandingkan pinjaman ke tempat lain, karena memang tujuan penyelenggaraan usaha koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya.        Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul sebagai berikut : “ PENGARUH SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA MEREALISASIKAN PINJAMAN DI KSP BAKTI HURIA SIWA KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO” 
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah suku bunga dan jangka waktu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria di Siwa ? 2. Apakah suku bunga dan jangka waktu berpengaruh secara simultan terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria di Siwa ? 3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria di Siwa ? 
1.3 Tujuan  Penelitian 



5   Adapun tujuan masalah di dalam penelitian ini yamg disimpulkan dari hasil perumusan masalah, sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apakah suku bunga dan jangka waktu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria di Siwa ? 2. Untuk mengetahui apakah suku bunga dan jangka waktu berpengaruh secara simultan terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria di Siwa? 3. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria di Siwa? 
1.4 Manfaat Penelitian        Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut  1. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kulitas produk dari KSP Bakti Huria di Siwa. 2. Manfaat Teoritis Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.  



6   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Koperasi 
              Secara etimologi istilah “Koperasi” berasal dari kata “co-operation” yang artinya kerjasama. Jadi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggungjawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.Koperasi adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Ada juga yang mengatakan pengertian koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan.             Menurut Rudianto koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. (2010:3)          Menurut Dr.Fay koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (1980). 



7          Menurut Mohammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang istimewa, bahkan Mohammad Hatta sejak berdirinya negeri ini mencoba meletakan sistem ekonomi Indonesia dengan asas-asas yang sejalan dan dimiliki koperasi. Konsep sejatinya koperasi memang berasal dari pemikiran dunia barat, namun menurut Mohammad Hatta koperasi bukan semata-mata barang impor, melainkan suatu konsep yang memiliki akar kultural yang kental dalam masyarakat Indonesia (Hatta, 1933, dalam Hatta, 1953: 92).         Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.        Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah merupakan sebuah badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dimana tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. 
2.1.1 Fungsi dan Peran Koperasi 

2.1.1.1 Fungsi Koperasi        Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Diharapkan koperasi berperan aktif sesuai peran dan fungsinya dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat. Koperasi Indonesia memiliki fungsi dan 



8   peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia, fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut : 1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia. Dengan adanya koperasi diharapkan peningkatan ekonomi untuk dapat dirasakan semua masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.  3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia. melalui koperasi rakyat Indonesia bercita cita membangun ekonomi nasioanalnya yang akan membawa kemakmuran serta kesejahteraan. Rakyat Indonesia sudah bertekat bulat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, jadi individualism dan egoism harus dibuang jauh jauh. 4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu 



9   meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya. 
2.1.1.2 Peran Koperasi 1. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat indonesia. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya. 2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang 



10   sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik. 3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. 
2.1.2 Asas dan Prinsip Koperasi        Asas kekeluargaan dalam koperasi mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Jadi, bukan oleh seorang untuk semua atau dari semua untuk seorang. Pelaksanaan kegiataan dalam koperasi dipimpin oleh pengurus serta dibawah pengawasan para anggota atas dasar kebenaran, keadilaan, keberanian, serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama.        Menurut UU no 25 thn 1992 pasal 5 disebutkan 7 Prinsip Koperasi sebagai berikut :  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya siapapun bisa menjadi anggota koperasi, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada dalam masing-masing koperasi, bersifat sukarela artinya tidak mendapat gaji namun jika ada laba maka dilakukan SHU (sisa hasil usaha). Koperasi tidak memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan. 2. Pengelola koperasi bersifat demokratis, Semua kegiatan operasional koperasi dilakukan secara transparasn/terbuka pada semua anggota 



11   koperasi dan pengurusnya. Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus,dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi. 3. Pembagiaan SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota artinya pembagian SHU itu diberikan kepada anggota koperasi tanpa terkecuali sesuai dengan kerja mereka masing-masing. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperai berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha. 4. Pemberian balas jasa terhadap modal, koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Kemandirian, koperasi mengajarkan untuk setiap orang belajar mandiri. Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di 



12   bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 6. Pendidikan Perkoperasian, koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi. 7. Kerjasama antar koperasi, koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan. 
2.1.3 Tujuan Koperasi 

       Berdasarkan UU yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian 



13   nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.        Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu, kemudian koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya, anggota koperasi adalah anggota masyarakat, maka dengan jalan ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. 
2.1.4 Manfaat Adanya Koperasi di Indonesia 1. Dapat memperoleh barang kebutuhan dengan harga murah 2. Sewaktu-waktu dapat meminjam uang dengan jasa ringan 3. Setiap tutup buku atau setiap tahun para anggota koperasi akan mendapat sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah keuntungan yang diperoleh koperasi dalam menjalankan usahanya.        Dengan begitu para anggota koperasi akan mendapat kemudahan dan keuntungan, sehingga diharapkan akan memberi kehidupan yang lebih baik pada para anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pun akan semakin meningkat. 
2.2 Pengertian Suku Bunga        Bunga tidak hanya terdapat dalam kredit , tetapi setiap kegiatan pinjam meminjam selalu terkandung adanya pemungutan bunga. Bunga atas kredit adalah “suatu kontrasi” atas penyerahan uang. Dengan demikian, yang 



14   dimaksud bunga kredit adalah jumlah ganti kerugian atau balas jasa atas penggunaan uang oleh anggota.        Menurut Judisseno (2002:80), suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau deficit spending units.        Menurut Brigham (2001:158), suku bunga adalah harga yang harus di bayar atas modal pinjaman, dan dividen serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari modal ekuitas. yaitu: 1. Bunga simpanan.       Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi anggota yang menyimpan uangnya di koperasi. Bunga simpanan merupakan harga yang dibayar bank kepada anggotanya.  2. Bunga pinjaman.        Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh anggota peminjam kepada koperasi.        Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi koperasi. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada anggota sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari anggota.        Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing memperngaruhi satu sama lain. Sebagai contoh seandainya bunga 



15   simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan sebaliknya.        Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh koperasi yang berdasarkan prinsip konvensional kepada anggota yang membeli ataupun menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada anggota (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi (anggota yang memperoleh pinjaman)        Tingkat suku bunga merupakan salah satu sasaran kebijakan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kredit koperasi. Tingkat suku bunga memegang peranan penting di dalam perekenomian. Beranjak dari mikro, teori klasik mengatakan bahwa tingkat suku bunga merupakan nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik, stok barang modal dicampuradukkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai  hubungan subsitutif. Semakin langkah modal, semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga.         Teori klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment. Dalam keadaan full employement itu seluruh kapasitas produksi sudah digunakan secara penuh dalam proses produksi. Oleh karena itu, selain meningkatkan efesiensi dan mendorong terjadinya spesialisasi pekerjaan, uang tidak dapat mempengaruhi sektor produksi. Dengan kata lain sektor moneter dalam teori klasik terpisah sama sekali dari sektor rill dengan tidak ada 



16   pengaruh timbal balik antara kedua sektor tersebut. Hubungan antara sektor moneter dan sektor rill, dalam teori klasik hanya dijembatani oleh tingkat harga. Jika jumlah uang yang beredar lebih besar daripada nilai barang dan jasa yang tersedia maka tingkat harga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar kecil daripada nilai barang dan jasa yang tersedia, maka tingkat suku bunga akan turun.        Konsep tabungan menurut teori klasik dikatakan bahwa seseorang dapat melakukan tiga hal terhadap selisih antara pendapatan dan pengeluaran konsumsinya, yaitu : Pertama, ditambah pada saldo tunai yang ditahan; Kedua, dibelikan obligasi baru; dan Ketiga, sebagai pengusaha, dibelikan langsung barang-barang modal (Judiseno, 2005: 172). Asumsi yang digunakan disini adalah bahwa penabung yang rasional tidak akan menempuh jalan yang pertama. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa akumulasi kekayaan alam dalam bentuk uang tunai tidak menghasilkan.        Menurut Tjiptono (2004:32) bunga adalah balas jasa atau ganti rugi yang berarti kepada orang yang telah mengembangkan uang dan modal.        Peranan penting dalam kegiatan perekonomian adalah tingkat suku bunga yang merupakan salah satu sasaran kebijakan yang sangat besar pengaruhnya dalam hal tingkatannya terhadap ekspansi kredit.        Pengertian tingkat suku bunga menurut Jafar (2003:82) adalah bunga atas penggunaan uang per unit dalam waktu atau sebagai sewa atas 



17   penggunaan uang biasanya dinyatakan dalam persen dalam waktu tertentu, misalnya satu bulan, tiga bulan dan satu tahun        Naik turunnya tingkat suku bunga dipengaruhi oleh permintaan penawaran uang. Tingkat suku bunga cenderung naik/meningkat bila permintaan anggota/peminjam lebih besar daripada jumlah uang/dana yang ditawarkan kreditur, sebaliknya tingkat suku bunga cenderung menurun, bila permintaan anggota lebih kecil dari jumlah uang/dana yang ditawarkan oleh debitur.        Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan besar kecilnya penetapan suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya, baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.        Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kebijakan pemerintah        Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun unga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Kualitas jaminan.        Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. 



18   Alasannya utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. 3. Reputasi perusahaan.        Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. 4. Hubungan baik.        Biasanya koperasi menggolongkan anggotanya antara nanggota utama (primer) dan anggota biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas anggota yang bersangkutan terhadap koperasi. Anggota utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak koperasi sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan anggota biasa. 
2.3 Pengertian Jangka Waktu         Jangka Waktu adalah term,yaitu jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu bulan atau selama 15 hari, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang yaitu dua puluh empat bulan atau selama 2 tahun. Semakin panjang waktu pinjaman 



19   maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Atau sebaliknya pada pinjaman jangka pendek. 
2.4 Keputusan Nasabah/Anggota 

       Keputusan adalah hal sesuatu yang diputuskan nasabah untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa. Berarti Keputusan (decision) adalah pilihan (choice), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Sebagian besar keputusan berada pada satu dari dua kategori: terprogram dan tidak terprogram. Suatu keputusan dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. Apabila alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang dilakukan tanpa adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan membuat keputusan. Keputusan nasabah adalah hal sesuatu yang diputuskan nasabah untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa atau suatu keputusan setelah melalui beberapa proses. Keputusan juga dapat diartikan sebagai proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan.        Proses keputusan nasabah yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut: pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 



20   alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian (Kotler,2008). Secara rinci tahap-tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:  a) Pengenalan Masalah. Konsumen menyadari akan adanya kebutuhan. Konsumen menyadari adanya perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang di harapkan. b) Pencarian Informasi        Nasabah yang tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan nasbah itu kuat dan produk yang memuaskan ada didekat konsumen itu, konsumen mungkin akan membelinya kemudian. Jika tidak, Nasabah bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi (Information Search) yang berhubungan dengan kebutuhan.        Nasabah dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber. Sumber-sumber ini meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan), sumber komersial (iklan wiraniaga, situs web,brosur) dan sumber publik (media massa, organisasi pemeringkat konsumen, pencarian internet).   c) Evaluasi alternatif         Mempelajari dan mengevaluasi alternatif yang diperoleh melalui pencarian informasi untuk mendapatkan alternatif pilihan terbaik yang akan digunakan untuk melakukan keputusan pembelian. d) Keputusan membeli produk 



21          Melakukan keputusan untuk melakukan pembelian yang telah diperoleh dari evaluasi alternatif terhadap merek yang akan dipilih.  e) Perilaku sesudah pembelian        Setelah membeli produk, nasabah akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat dalam perilaku pasca pembalian (postpurchase behavior) yang harus diperhatikan oleh pemasar. Ekspektasi nasbah dan kinerja anggapan produk menentukan kepuasan dan ketidak puasan pembeli. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi, konsumen kecewa, jika produk memenuhi ekspektasi, konsumen puas, jika produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat puas.        Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan keputusan pembelian adalah perilaku membeli barang atau jasa dari konsumen akhir yang dilakukan setelah evaluasi pilihan alternatif dengan tujuan untuk memilih satu di antara pilihan tersebut. 
2.5 Penelitian Terdahulu 

 No. Nama Penulis/Tahun 
Judul Variabel Metode Analisis 

Hasil 1. Annisa Almukarrama/ 2018 Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Briguna Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk.Kantor Unit Citra Niaga X Suku Bunga Y Pengambilan Keputusan Kredit  Analisis Regresi Linier sederhana, uji t Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit 



22   Samarinda. 2. Taupik Rahman / 2017 Pengaruh Suku Bunga, Kualitas Layanan, Dan Word Of  Mouth Terhadap  Keputusan nasabah  Meminjam kredit Usaha rakyat Di Bank  Bri Krian, Sidoarjo  X1 Suku bunga X2 Kualitas layanan X3 Word Of Mouth Y Keputusan nasabah Uji Deskriptif, Uji t,Uji f Suku bunga berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap keputusan nasabah meminjam  kredit. 3. Eko Suprapto Pengaruh Fasilitas Kredit,Suku Bunga, Jangka Waktu dan Jumlah Kredit Terhadap Keputusan Menggunakan Kredit PD BPR BKK,Kota Semarang Cabang Mijen  X1 Fasilitas Kredit X2 Suku Bunga X3 Jangka Waktu X4 Jumlah Kredit Y Keputusan Menggunakan Kredit  Analisis linier berganda, uji t, uji f, Koefisien determinan (R2) Tidak ada pengaruh negatif yang signifikan dari variabel suku bunga dan jangka waktu terhadap keputusan menggunakan kredit. 
2.6 Kerangka Pikir        Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh koperasi yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada anggota (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi (anggota yang memiliki pinjaman)        Tugas pokok koperasi adalah memperkuat pemupukan modal dengan menggiatkan kegiatan menyimpan. Sumber utama koperasi adalah berasal 



23   dari bunga atas kredit yang disalurkan. Dengan demikian bagaimanapun juga koperasi harus memberikan perhatian penuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan. Di satu sisi, penyaluran kredit berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertimpa resiko dan sisi yang lainnya, pendapatan koperasi yang utama berasal dari pinjaman. Oleh karna itu, dalam rangka memberi pinjaman, setiap koperasi melakukan penilaian/kriteria terhadap calon anggotanya untuk mendapatkan keyakinan tentang anggota kredit, salah satunya melalui prosedur penilaian yang benar. Di samping itu  koperasi sendiri memiliki wewenang untuk menilai setiap debitur. Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kredit macet.        Dalam penelitian ini maka kerangka pikir dan seluruh kegiatan penelitian, sejak dari penelitian pelaksanaan sampai dengan penyelesaian harus mempunyai satu kesatuan kerangka fikir yang utuh. Oleh karena itu, kerangka fikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:        
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25   2.7 Hipotesis Berdasarkan landasan teori yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 1. Didugat suku bunga dan jangka waktu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. 2. Diduga suku bunga dan jangka waktu berpengaruh secara simultan terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. 3. Diduga suku bunga berpengaruh paling dominan terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



26   1. BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian        Penelitian ini menggunakan waktu selama 2 bulan (Desember 2019 – Februari 2019) mulai pada tahap persiapan sampai penyusunan. Penelitian ini dilaksanakan di KSP Bakti Huria Siwa Kec.Pitumpanua Kab. Wajo. 
3.2 Populasi dan Sampel 1. Populasi Sugiyono (2011:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi target populasi adalah para anggota pinjaman yang berjumlah 729 orang anggota yang bergabung di KSP Bakti Huria Siwa 2. Sampel Sugiyono (2011:56) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang dituliskan sebagai berikut: � = �1 + ����	  Dimana:  n  =  Jumlah sampel   N  =  Jumlah populasi 



27     e   =  Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel  Populasi (N) sebanyak 729 orang terhitung anggota pinjaman dari yang awal bergabung sampai dengan yang sudah menjadi anggota pinjaman yang cukup lama. Dengan asumsi tingkat kesalahan (e) sebesar 10% maka perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut: � = 7291 + 729	�0,1	� � = 87,93 � = 88 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

           Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan referensi pustaka lainnya. 2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data lapangan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan menempuh cara-cara sebagai berikut: a. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan yang terstruktur dan diajukan dalam bentuk tertulis untuk diisi oleh responden. Data yang didapatkan dari teknik ini merupakan data primer.  Dalam penelitian ini digunakan skala likert yang merupakan skala sikap. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang gejala sosial.  



28          Simamora (2010:46) skala likert yang juga disebut summated-

ratings scale, merupakan teknik mengukur sikap yang paling luas digunakan dalam riset pemasaran. Skala ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan intensitas perasaan mereka. Pernyataan yang dibuat adalah pernyataan tertutup. Pilihan yang dibuat berjenjang mulai dari intensitas paling rendah sampai paling tinggi. Pilihan jawaban bisa tiga, lima, tujuh dan sembilan. Yang pasti ganjil. Semakin banyak pilihan jawaban maka perasaan responden semakin terwakili. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pertanyaan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut: SS (Sangat Setuju) atau SL (Selalu) = Diberi skor 5 S (Setuju) atau SR (Sering) = Diberi skor 4  KS (Kurang Setuju) atau BS (Biasa Saja) = Diberi skor 3 TS (Tidak Setuju) atau JR (Jarang) = Diberi skor 2  STS (Sangat Tidak Setuju) atau TP (Tidak Pernah) = Diberi skor 1 b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan bila peneliti bermaksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenan dengan topik yang diteliti dan maksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. 



29   c. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. 
3.4 Jenis dan Sumber Data a.  Jenis data.         Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dari hasil kuesioner/angket berupa laporan-laporan serta pendukung lainnya yang diperlukan. b. Sumber data 1. Data primer Sugiyono (2011:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang di isi oleh para anggota pinjaman KSP Bakti Huria Siwa meliputi identitas dan tanggapan sesuai hasil dari pengisian kuesioner. 2. Data Sekunder Sugiyono (2011:137) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, tabel-tabel mengenai topik. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan 



30   permasalahan dan informasi mengenai data Suku Bunga dan Jangka Waktu terhadap Keputusan Anggota memilih pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa. 
3.5 Metode Analisis Data  

1.        Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, maka digunakan 

metode analisis sebagai berikut: 1. Analisis Kuantitatif        Sugiyono (2013:13) digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 2. Uji Instrumen Penelitian a. Uji Validitas        Uji validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Menurut Sugiyono (2012:121) menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mencari nilai validitas di sebuah item mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. 



31          Syarat tersebut menurut Sugiyono (2012:133) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut: a. Jika r ≥ 0,3 maka item-item tersebut dinyatakan valid. b. Jika r ≤ 0,3 maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid. Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan Pearson Product Moment adalah sebagai berikut : ��� =	 �Σxy − �∑x	�∑y	�{�Σx� − �∑x	�}{�∑y� − �∑y�	}	  Keterangan: rxy   = keofisien korelasi ∑x  = jumlah skor butir ∑y  = jumlah skor total n  = jumlah sampel b. Uji Reliabilitas        Uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiyono (2012:122) reliabilitas adalah derajat konsistensi/ keajengan data dalam interval waktu tertentu.         Berdasarkan pengertian diatas maka reabilitas dapat dikemukakan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Pengujian reliabilitas kuesioner pada penelitian ini penulis menggunakan metode Alpha Cronbach (�) menurut Sugiyono (2007:177) dengan rumus sebagai berikut: 



32   � = � = � = �� − 1	 � ��1 − ∑s"� � # Keterangan:  α =  Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach  S2 =  Varians skor keseluruhan  Si2 = Varians masing-masing item. 3. Analisis Regresi Berganda        Analisis kuantitatif adalah riset yang cara pengelolahan  datanya dihitung menggunakan analisis sistematis. Analisis regresi berganda menggunakan rumus persamaan seperti yang dikutip dalam Sugiyono (2011:285), yakni: Y=β0+X1β1+X2β2 Dimana: Y = Keputusan Anggota     β0 = Konstanta   β1, β2 = Konstanta Regresi   X1 = Suku Bunga Kredit   X2 = Jangka Waktu Kredit 4. Uji Hipotesis a. Uji F Sugiyono (2011:86) uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. a) Jika F hitung < F tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 



33   b) Jika F hitung > F tabel, maka variabel independen mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel dependen. b. Uji T Sugiyono (2011:87), uji t digunakan untuk menguji sendiri-sendiri secara signifikan hubungan antara variabel independen (variabel X) dengan variabel dependen (variabel Y), dengan tingkat kepercayaan 90% (α = 0.01) syaratnya: 1. Jika t-hitung > t tabel, maka variabel independen mempunyai keeratan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. 2. Jika t-hitung < t tabel, maka variabel independen tidak mempunyai keeratan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. c. Koefisien Determinan (R2)         Menurut Ghozali (2012: 97) koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 
3.6 Definisi Operasional 



34          Dalam rangka menyatukan persepsi dalam penelitian ini maka dirumuskan definisi operasionalnya. “Pengaruh Suku Bunga dan Jangka Waktu Kredit terhadap keputusan anggota memilih KSP Bakti Huria” dimaksud bahwa Suku Bunga dan jangka waktu kredit berpengaruh positif terhadap keputusan anggota memilih KSP Bakti Huria. Adapun definisi operasionalnya, yaitu: 1. Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau deficit spending unit yang pada Penelitian ini akan dilihat dari indikator – indikator sebagai berikut: a. Rate. b. Periode Bunga (saldo menurun/flat) c. Jangka Waktu Pengembalian. d. Kaidah normatif atau suku bunga yang berlaku untuk koperasi. 2. Jangka Waktu adalah term yaitu jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai 24 bulan atau selama 2 tahun yang pada Penelitian ini akan dilihat dari indikator – indikator sebagai berikut: a. Balasan pengembalian / tenor pinjaman. 



35   b. Pengaruh nilai kolateral. c. Pengaruh lama keanggotaan. 3. Keputusan anggota adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan paling tepat yang pada Penelitian ini akan dilihat dari indikator – indikator sebagai berikut: a. Tidak Memberatkan keanggotaan. b. Tingkat suku bunga yang kompetitif. c. Kaidah normatif atau suku bunga yang berlaku untuk koperasi.   



36   BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum KSP Bakti Huria. 

4.1.1 Sejarah KSP Bakti Huria Siwa        Koperasi ini didirikan pada pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif.         Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dihadiri oleh 22 orang anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku/praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan Pengusaha Kecil dan menengah.        Dari pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan Koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Bakti Churia" yang merupakan singkatan dari "Center for Human Rights in Action". Adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja. Dan pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.        Berdasarkan kondisi riil pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70 % berada di pedesaan dan pesisir. Dengan demikian peran 



37   lembaga keuangan mikro harus digenjot sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan perbankan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peranan keuangan lembaga keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air. Mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamisator pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.        KSP Bakti Huria beroperasi sejak Tahun 2003 dengan modal awal Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota dan simpanan calon anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa Pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja).        Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota/calon anggota, KSP memberikan pilihan berupa pinjaman dengan model angsuran harian, mingguan, bulanan, serta insedentil (dui sitta). Dengan motto "Solusi Tepat Usaha Anda" KSP Bakti Huria memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terkendala dari masalah modal kerja  yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar. Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 (Sebelas) tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku 



38   UMKM banyak memberikan pelajaran untuk terus fokus dalam mendampingi sektor ini.        Sejak beroperasinya, koperasi ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk koperasi juga semakin antusias terlihat dari banyaknya permintaan baik dalam bentuk simpanan/tabungan maupun dalam simpanan berjangka. Termasuk kepercayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank serta pemerintah terbukti telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). 
4.1.2 Visi dan Misi KSP Bakti Huria 4.1.2.1 Visi KSP Bakti Huria 1. Menjadi Koperasi yang memiki Anggota 20.000 ditahun 2020. 2. Menjadi Koperasi terbaik pertama di Sulawesi Selatan.      4.1.2.2 Misi KSP Bakti Huria 1. Menyentuh yang tidak disentuh. 
4.1.3 Struktur Organisasi 

 

 

 



39    4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Responden 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

       Sampel 88 orang responden dari anggota pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, baik yang berjenis kelamin Perempuan maupun Laki-laki. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini : 
Tabel 4.1 

Karakteristik Responde Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber : Data Primer diolah 2019          Berdasarkan tabel 4.1 diatas, jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah responden laki-laki, yakni 48 orang responden ( 54,54% ) dibandingkan dengan 40 orang dengan persentase (45,45%). Hal ini disebabkan perempuan pada umumnya lebih konsumtif daripada laki-laki, sehingga ia memutuskan untuk lebih sering bertransaksi di menunjukkan bahwa mayoritas responden terbanyak dari anggota peminjam KSP Bakti Huria Siwa adalah berjenis di koperasi. Melalui kegiatan ini responden Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki – Laki 40 45,45 % Perempuan 48 54,54 % 



40   perempuan lebih mengetahui bagaimana keadaan koperasi, sehingga berdampak tinggi rendahnya kesejahteraan. 
4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

        Sampel 88 orang responden dari anggota pinjaman KSP Bakti Huria Siwa dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Umur Jumlah  persentase 33 8 9,09 % 38 8 9,09 % 43 32 36,36 % 44 14 15,90 % 47 9 10,22 % 50 6 6,81 % 54 6 6,818 % 55 5 5,68 % Jumlah 88 100 % 
Sumber : Data Primer diolah 2019        Usia mampu menggambarkan siklus hidup manusia. Jika semakin dewasa usia seseorang, maka kecenderungan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya juga semakin tinggi. Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang sudah menikah, maka secara otomatis kebutuhan hidup pun semakin tinggi pula. Keadaan seperti ini terbukti pada tabel, dimana usia 43 tahun termasuk dalam kategori tinggi sebesar 36,36 %. Adanya kebutuhan yang besar menyebabkan kelompok usia ini untuk lebih sering bertransaksi di koperasi sehingga pemahaman kelompok usia ini mengenai keadaan koperasi cenderung tinggi. Sementara usia 33 tahun termasuk dalam kategori sedang sebesar 9,09 



41   % sehingga belum begitu memikirkan kebutuhan hidup, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya anggota untuk bertransksi di koperasi yang menyebabkan kelompok usia ini tidak begitu mengerti keadaan koperasi. Adapun usia 55 tahun yang hanya sebesar 5,68 % memang masuk dalam usia lanjut sehingga tidak lagi aktif dalam hal kegiatan berkoperasi, dan seluruh keadaan inilah yang pada akhirnya berdampak pada tinggi-rendahnya kesejahteraan anggota koperasi. 
4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

        Sampel 88 orang responden dari anggota pinjaman KSP Bakti Huria Siwa dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan   
S

u

m

Sumber : Data Primer diolah 2019        Latar belakang pendidikan responden yang tergambarkan di tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden terbesar berada di tingkat SMA sebesar 57,95%, terdapat  yang berlatar belakang S1 20,45% dan SMP berjumlah 19 orang atau 21,59%. Keadaan ini menjadi jawaban bahwa tingkat pendidikan SMA lebih dominan Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase SMP 19 21,59% SMA 51 57,95% S1 18 20,45% Total 88 100% 



42   meminjam di KSP Bakti Huria Siwa karena para peminjam ini kebanyakan pedagang dan pengusaha. 
4.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Keanggotaan 

        Sampel 88 orang responden dari anggota pinjaman KSP Bakti Huria Siwa dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan lama keanggotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Keanggotaan 
 
 

S
u
m
b
e
r 

: Data primer diolah 2019 
         Dari tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa sebagian responden  berdasarkan lama keanggotaan terbanyak adalah 3 tahun sebanyak 22 orang dengan persentase (25%), sisanya adalah 4 tahun sebanyak 27 orang dengan persentase (30,68%) dan 5 tahun sebanyak 39 orang dengan persentase (44,31%). Persentase ini menggambarkan bahwa lama anggota bergabung dapat memudahkan anggota untuk menilai ataupun merasakan kepuasan yang ada setelah melakukan transaksi dikoperasi. Selain itu, lamanya keanggotaan cenderung mendorong seseorang menjadi lebih aktif mencari informasi sehingga menunjang anggota untuk mendalami dan memahami keadaan Lama Keanggotan Jumlah Persentase 3 Tahun 22 25% 4 Tahun 27 30,68% 5 Tahun 39 44,31% Total 88 100% 



43   koperasi yang sekaligus akan mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. 
4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian        Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai ringkasan data untuk memenuhi jawaban dari responden terhadap masing-masing pernyataan yang berada dalam instrument penelitian. 

Tabel 4.5 
Deskripsi Variabel Penelitian 

Sumber : Data Primer diolah IBM SPSS 201        Berdasarkan tabel 4.5 diatas variabel Tingka Suku Bunga dengan jumlah sampel 88 responden di peroleh nilai minimum 9 maximum 15 dengan rata-rata 11,75 dengan standar deviasi 1,5 yang mana standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata sehingga dapat disimpulkan variabel tingkat suku bunga dapat dinilai baik dan menjadi penjelas bagaimana keputusan anggota di KSP Bakti Huria Siwa.        Berdasarkan tabel 4.5 diatas variabel Jangka Waktu dengan jumlah sampel 88 responden dengan nilai minimum 7 maximum 15 dengan rata-rata 11,91 dengan standar deviasi 1,573 yang mana standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata sehingga dapat disimpulkan variabel jangka Descriptive Statistics  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Tingkat Suku Bunga 88 9 15 11,75 1,585 Jangka Waktu 88 7 15 11,91 1,573 Keputusan Anggota 88 3 15 10,83 2,768 Valid N (listwise) 88     



44   waktu dapat dinilai baik dan menjadi penjelasan bagaimana keputusan anggota di KSP Bakti Huria.        Berdasarkan tabel 4.5 diatas variabel keputusan anggota pinjaman dengan sampel 88 responden dengan nilai minimum 3 maximum 15 dengan nilai rata-rata 10,83 dan nilai standar deviasi 2,768 yang mana nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keptusan anggota dapat dinilai baik. 
4.2.3 Tanggapan Responden  

       Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel X dan 1 variabel Y. masing-masing variabel tersebut adalah Suku Bunga dan Jangka Waktu sebagai variabel independen (X) dan Keputusan Anggota menggunakan variabel dependen (Y). menurut Noor (2017) untuk mengetahui hasil penelitian responden terhadap masing-masing pernyataan pada setiap variabel, maka jawaban kuesioner akan dideskripsikan setelah itu akan ditentukan nilai rata-rata dari setiap pernyataan variabel X1,X2, dan Y, kemudian setiap rata-rata skor tersebut diberi penilaian dengan skala likert. Adapun ketentuan pada opsi jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :  1. Nilai (1)  : Sangat Tidak Setuju 2. Nilai (2) : Tidak Setuju 3. Nilai (3) : Kurang Setuju 4. Nilai (4) : Setuju 5. Nilai (5) : Sangat Setuju. 



45          Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap 88 orang responden dengan melakukan penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecendurungan jawaban responden terhadap pernyataan masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada uraian berikut :  
4.2.3.1 Tanggapan Responden Mengenai Suku Bunga  

Tabel 4.6 
Tanggapan Responden Mengenai Suku Bunga 

 
No 

 
Suku Bunga 

SS S KS TS STS Total 

R % R % R % R % R % R % 1. Tingkat suku bunga pada KSP Bakti Huria tidak memberatkan anggota 

15 17,0 52 59,1 8 9,1 13 14,8 0 0 88 100 2. Sistem Bunga yang digunakan oleh KSP Bakti Huria mengikuti sistem bunga yang berlaku secara umum 10 11,4 67 76,1 11 12,5 0 0 0 0 88 100 3. Bunga yang diterapkan pada KSP Bakti Huria sangat kompetitif jika dibandingkan dengan Bunga pada Koperasi yang lain. 9 10,2 69 78,4 9 10,2 1 1,1 0 0 88 100 
Sumber : Data Primer diolah IBM SPSS 2019        Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan anggota koperasi terhadap variabel suku bunga koperasi (X1) pada KSP Bakti Huria Siwa, berada pada range (Tinggi) yang rata – rata memberikan tanggapan setuju. Hal ini berarti responden setuju terhadap pernyataan yang tertuang di dalam kuesioner dan ini dapat membuktikan bahwa Tingkat suku bunga telah sesuai dengan apa yang diharapkan para anggota pinjaman Bakti Huria Siwa. 

4.2.3.2 Tanggapan Responden Mengenai Jangka Waktu  



46     Tabel 4.7  
Tanggapan Responden Mengenai Jangka Waktu  

 
No 

 
Jangka Waktu 

SS S KS TS STS Total 

R % R % R % R % R % R % 1. Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan oleh KSP Bakti Huria sangat membantu anggota koperasi 10 11,4 64 72,7 7 8,0 7 8,0 0 0 88 100 2. Jangka waktu pengembalian pada KSP Bakti Huria yang disesuaikan dengan nilai jaminan dari anggota merupakan cara yang sangat fleksibel 12 13,6 64 72,7 9 10,2 3 3,4 0 0 88 100 3. Kebijakan lama pengembalian pinjaman yang disesuaikan dengan lama keanggotaan merupakan kebijakan yang sangat tepat 16 17,0 54 72,7 9 10,2 0 0 0 0 88 100 
Sumber : Data Primer diolah IBM SPSS 2019        Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel jangka waktu, maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju, meskipun ada beberapa yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Hal ini dianggap bahwa jangka waktu pinjaman dianggap sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai dengan apa yang diinginan anggota pinjaman KSP Bakti Huria.     



47   4.2.3.3 Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Anggota  

Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Anggota 

Sumber : Data Primer diolah IBM SPSS 2019        Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel keputusan anggota, maka rata rata responden memberikan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa anggota melakukan pinjaman karena KSP Bakti Huria membantu para anggotanya dan tidak memberatkan anggota pinjaman.      
No 

 
Keputusan Anggota  

SS S KS TS STS Total 

R % R % R % R % R % R % 1. Saya memutuskan meminjam pada KSP Bakti Huria Karena tingkat suku bunga yang kompetitif 8 9,1 55 62,5 10 11,4 11 12,5 4 4,5 88 100 2. Saya memutusakn untuk meminjam pada KSP Bakti Huria karena jangka waktu pengembalian jangka fleksibel 10 11,4 54 61,4 10 11,4 12 13,6 2 2,3 88 100 3. Saya memutuskan untuk mengambil pinjaman pada KSP Bakti Huria karena KSP Bakti Huria sangat membantu dan tidak memberatkan anggota 8 9,1 53 60,2 10 11,4 16 18,2 1 1,1 88 100 



48   4.2.4 Uji Validitas Instrumen  

4.2.4.1 Uji Validitas  

       Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total correlations) dengan nilai r tabel jika r hitung > dari r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.9  

Uji Validitas Variabel Item Corrected Item (R hitung) R tabel Keterangan  Suku Bunga (X1) X1.1 0,854 0,2096 VALID  X1.2 0.853 0,2096 VALID  X1.3 0,787 0,2096 VALID Jangka Waktu (X2) X2.1 0,826 0,2096 VALID  X2.2 0,888 0,2096 VALID  X2.3 0,850 0,2096 VALID Keputusan Anggota (Y) Y1 0,984 0,2096 VALID  Y2 0,974 0,2096 VALID  Y3 0,962 0,2096 VALID 
Sumber: Data Primer diolah  SPSS 2019        Dari hasil diatas menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel (n-2) yang mana (88-2=86) pada r tabel dipeoleh nilai r tabel sebesar 0,2096, berarti untuk uji kualitas data yang ditunjukkan dari uji validitas bahwa semua variabel adalah valid. 

4.2.4.2 Uji Reliabilitas  



49          Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai CronbachAlpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60 yaitu bila penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 
Tabel 4.10 

Uji Reliabilitas  Variabel Item  Cronbach's Alpha if Item Deleted  Standar Reliabilitas Keterangan  Suku Bunga (X1) X1.1 0,887 0,60 Reliabel X1.2 0,905 0,60 Reliabel X1.3 0,905 0,60 Reliabel Jangka Waktu (X2) X2.1 0,896 0,60 Reliabel X2.2 0,907 0,60 Reliabel X2.3 0,907 0,60 Reliabel Keputusan Anggota (Y) Y1 0,880 0,60 Reliabel Y2 0,877 0,60 Reliabel Y3 0,886 0,60 Reliabel 
Sumber: Data Primer diolah  SPSS 2019 

        Nilai cronbach’s alpha semua variabel memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel semuanya dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur. 
4.2.4.3 Uji Analisis Regresi Berganda   

       Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel citra merek dan kualitas terhadap kepuasan pelanggan. Statistical Package For Social 



50   Science (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis linear berganda  
Tabel 4.11  

Uji Analisis Regresi Berganda  
  Unstadardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta T Sig 

(Constant) -6.155 1.688  -3.646 0.000 
Suku 

Bunga 1.116 0,148 0,639 7.550 0.000 
Jangka 
Waktu  0,325 0,149 0,185 2.180 0.032 

Sumber: Data Primer diolah  SPSS 2019 Berdasarkan pada tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi linie berganda sebagai berikut: Y = -6.155 + 1.116X1+ 0,325X2 Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Nilai konstanta sebesar -6.155 menunjukkan bahwa bila variabel independennya nol maka keputusan anggota meminjam dihasilkan sebesar -6.155. b. Nilai 1.116 pada variabel suku bunga(X1) menyatakan bahwa setiap penambahan 1 suku bunga maka akan menambah keputusan pembelian sebesar 1.116. Sehingga suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan anggota untuk meminjam. c. Nilai 0,325 pada variabel jangka waktu (X2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin lama jangka waktu pinjaman, 



51   berarti akan semakin banyak pula yang akan meminjam. Koefisien regresi 0,325 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kualitas produk  maka akan menambah keputusan pembelian sebesar 0,325. Sehingga kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan anggota. 
4.2.4.4 Uji T (Parsial) 

       Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing indikator dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel, maka ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan df= (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah indikator/variabel. 
Tabel 4.13 

Uji T  
  Unstadardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std.  Error Beta t Sig 

(Constant) -6.155 1.688  -3.646 0.000 
Suku 

Bunga 1.116 0,148 0,639 7.550 0.000 
Jangka 
waktu 0,325 0,149 0,185 2.180 0.032 

Sumber Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019 

Pengaruh Jangka Waktu terhadap keputusan anggota meralisasikan 

pinjaman di KSP Bakti Huria        Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien (b1) bertanda positif yaitu sebesar 1.116 thitung sebesar 7.550 yang nilainya diatas atau lebih dari ttabel sebesar 1,987 (7,550>1,987) dan nilai sig 



52   sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% atau 0,05 (0,000<0,05), dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berpengaruh secara positif dan signifikan. Artinya variable suku bunga membawa pengaruh terhadap keputusan anggota meralisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa. 
Pengaruh Jangka Waktu terhadap keputusan anggota meralisasikan 

pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa 

       Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien (b1) bertanda positif yaitu 0,325 , thitung sebesar 2.180 yang nialinya diatas atau lebih dari ttabel sebesar 1,987(2.180>1,987) dan nilai sig sebesar  0,032 lebih kecil dari 5% atau 0,05 (0,032<0,05), dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menujukkan bahwa variabel jangka waktu (X2) terhadap anggota meralisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa berpengaruh positif dan signifikan. 
4.2.4.5  Uji F (Simultan) 

       Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana F hitung > F tabel, maka hipotesis diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (α = 0,05). 



53    
Tabel 4.14  

Uji F  

Sumber Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019        Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan df1 = 2 dan df2 =85 maka f tabel didapat (2:85) = 0,023. Berdasarkan uji anova atau uji F dari output SPSS, terlihat bahwa diperoleh f hitung sebesar 56,581 > nilai f tabel 0,042 dan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Secara lebih tepat, nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel dimana jika F hitung > F tabel maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan berarti Hipotesis kedua peneliti diterima. 
4.2.4.6  Variabel Yang Paling Dominan Mempengaruhi Anggota 

Merealisasikan Pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa.        Melalui output hasil SPSS dapat diketahui variabel yang paling dominan mempengaruhi anggota untuk merealisasikan pinjamannya di KSP Bakti Huria. Ada dua cara untuk melihat variabel yang paling dominan yaitu; 1) Dengan melihat hasil nilai koefisien regresi (nilai B) dan 2) dengan melihat dari besarnya nilai t. Nilai b yang paling besar yang ditunjukkan oleh hasil output SPSS adalah Variabel tingkat suku bunga sebesar 1.116  dan hal tersebut juga didukung dengan nilai t  pada variabel Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 380,578 2 190,289 56,581 0,000b 
Residual 285,865 85 3,363   

Total 666,443 87    



54   tingkat suku bunga yaitu sebesar 7.550  dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa tingkat suku bunga merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi anggota dalam merealisasikan pinjamannya di KSP Bakti Huria Siwa. 
4.2.4.7 Koefisien Determinasi         Koefisien determinasi digunakan dalam mendeteksi seberapa jauh hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pada data yang diolah terdapat empat variabel independen. Seperti pada tabel berikut :  

Tabel 4.12 
Koefisien Determinasi  Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.756a 0.571 0.561 1.834 

Sumber Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019        Pada tabel di atas terlihat bahwa R memperoleh nilai korelasi sebesar R=0,756 yang artinya korelasi atau hubungan antara tingkat suku bunga dan jangka waktu mempunyai  pengaruh terhadap keputusan anggota. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar = 0,571 yang artinya sebesar 57,1% pengaruh keputusan anggota dipengaruhi oleh variabel suku bunga dan jangka waktu. 
4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap keputusan anggota 

merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa 



55          Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat suku bunga terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjamannya di KSP Bakti Huria. Hasil ini sejalan dengan fakta empiris bahwa keinginan untuk meminjam dari masyarakat selalu dikaitkan dengan tingkat suku bunga sebagai tolok ukur  seseorang dalam merealisasikan pinjamannya. Suku bunga menjadi salah satu daya tarik sekaligus juga merupakan tantangan bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan seperti, perbankan dan koperasi semakin rendah tingkat suku bunga maka semakin tertarik anggota/nasabah untuk merealisasikan pinjamannya, begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat suku bunga maka anggota juga akan melakukan pertimbangan yang matang untuk merealisasikan pinjaman yang akan diambilnya. Fenomena tersebut terbukti dalam penelitian ini dimana tingkat suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pengambilan pinjaman.        Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taupik Rahman (2017) yang meneliti masalah Pengaruh Suku Bunga, Kualitas Layanan Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan nasabah Meminjam kredit Usaha rakyat Di Bank Bri Krian,Sidoarjo. Taufik Rahman membuktikan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap keputusan anggota untuk meminjam. 
4.3.2 Pengaruh jangka waktu terhadap keputusan anggota merealisasikan 

pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa.        Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jangka waktu terhadap keputusan anggota 



56   merealisasikan pinjamannya di KSP Bakti Huria. Hasil ini sejalan dengan fakta empiris bahwa keinginan untuk meminjam dari masyarakat selalu dikaitkan dengan lama waktu jangka pinjaman sebagai tolok ukur  seseorang dalam merealisasikan pinjamannya. Jangka waktu menjadi salah satu daya tarik sekaligus juga merupakan tantangan bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan seperti perbankan dan koperasi semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin tertarik nasabah/anggota untuk merealisasikan pinjamannya begitu pula sebaliknya, semakin singkat atau pendek jangka waktu pinjaman maka anggota juga memerlukan pertimbangan yang matang untuk merealisasikan pinjaman yang akan diambilnya. Fenomena tersebut terbukti dalam penelitian ini dimana jangka waktu pinjaman berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pengambilan pinjaman di KSP Bakti Huria Siwa.        Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Suprapto (2010). Pengaruh fasilitas kredit, suku bunga, jangka waktu dan jumlah kredit terhadap keputusan menggunakan kredit pd bpr bkk kota semarng cabang mijen. Eko Suprapto membuktikan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap keputusan anggota untuk meminjam. 
4.3.3   Variabel Yang Paling Berpengaruh Terhadap Keputusan Anggota 

merealisasikan pinajamn        Penelitian ini membuktikan bahwa variabel tingkat suku bunga merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi nasabah dalam merealisasikan pinjaman pada KSP Bukti Huria. 



57          Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh  kasmir (2012:154) yang menyatakan bahwa  suku  bunga merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan pemasaran jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Bunga bagi bank juga dapat di definisikan sebagai harga yang harus dibayar bank kepada nasabah dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Koperasi yang merupakan salah satu kegiatan dibidang jasa simpan pinjam juga mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada perbankan sehingga bunga dalam sistem perkreditan koperasi juga manjadi indikator penting dalam pelaksanaan penyaluran kredit kepada para anggotanya dan fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan yang paling penting dilakukan oleh para anggota sebelum merelialisasikan pinjamannya di Koperasi.        Penelitian terdahulu dilakukan oleh Agilwaseso (2014) menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara suku bunga dengan keputusan meminjam kredit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan apakah calon debitur bersedia untuk meminjam kredit atau tidak, Selain itu penelitian yang dilakukan Muhammad Usman dan Nabeel Usman dari hasil ini dapat diperoleh bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih produk perbankan.Berdasarkan penelitian mereka maka dapat disimpulkan semakin tingginya suku bunga kredit di suatu bank itu maka semakin tinggi pula resiko nasabah tidak jadi untuk meminjam dana, 



58          Dari fakta-fakta empiris dan teoritis tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa suku bunga merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi anggota dalam merealisasikan pinjaman di KSP Bakti Huria    



59   BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut 1. Suku bunga dan jangka waktu pinjaman berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman. 2. Suku bunga dan jangka waktu berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan anggota merealisasikan pinjaman. 3. Suku bunga merupakan variabel yang sangat dominan dipilih oleh para anggota pinjaman KSP Bakti Huria Siwa. 
5.2 Saran 1. Mampu mempertahankan strategi yang sudah diterapkan selama ini, karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota pinjaman khususnya sudah menerima dengan baik semua layanan ataupun suku bunga yang ada dan juga informasi kemasyarakat yang baik, kedepannya KSP Bakti Huria Siwa jangan membuat aturan yang mengikat anggota peminjam dengan menjadikannya anggota terlebih dahulu dan berikan kemudahan untuk masyarakat umum dalam melakukan pinjaman. 2. KSP Bakti Huria Siwa juga harus memberikan inovasi – inovasi baru agar anggota pinjaman terus meningkat dan memberikan layanan yang lebih agar anggota lebih loyal.  



60   DAFTAR PUSTAKA 
 Bakti Huria. 2017. “Pinjaman Mikro Pinisi, Pinjaman Mikro Prima dan Pinjaman Mikro Pintas”. http://www.baktihuria.co.id/produk#. Di akses pada tanggal 26 Januari 2019. Pukul 17.29. Brigitta Tyas Firmani. 2008. “Pengaruh Jangka Waktu, Suku Bunga dan Jaminan Kredit Terhadap Besarnya Kredit Macet”. http://repository.usd.ac.id/14184/2/042214115_Full.pdf. Di akses pada tanggal 15 Desember 2018. Pukul 20.00 Eko Suprapto. 2010. “Pengaruh fasilitas kredit, suku bunga, jangka waktu dan jumlah kredit terhadap keputusan menggunakan kredit pd bpr bkk kota semarng cabang mijen”. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ei36hyWNw3QJ:https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/257/253+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b. Di akses pada tanggal 20 Desember 2018. Pukul 15.34. Di akses pada 16 Desember 2018. Pukul 21.14 Fajar Ashari. 2003. “Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli”. http://pengertianahli.id/2013/09/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-2.html. Di akses pada tanggal 1 Februari 2019. Pukul 10.48. Muchlisin Riadi. 2018. “Pengertian, Jenis, Fungsi dan Faktor Tingkat Suku Bunga”. https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-fungsi-dan-faktor-tingkat-suku-bunga.html. Di akses pada tanggal 26 Januari 2019. Pukul 17.08. Nanang Ajim. 2015. “Peran dan Fungsi Koperasi”. http://www.mikirbae.com/2014/11/peran-dan-fungsi-koperasi.html#comment-form. Di akses pada tanggal 15 Desember 2018 Pukul 12.00 Seno Aji. 2018. “Tujuan,Peran dan Cara Kerja Koperasi”. https://blog.ruangguru.com/tujuan-peran-cara-kerja-koperasi. Di akses pada tanggal 16 Desember 2018. Pukul 16.00. Seputar Pengetahuan Com. 2015. “11 Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli Terlengkap”. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html#2. Di akses pada tanggal 16 Desember 2018. Pukul 20.28 Taupik Rahman. 2017. “Pengaruh Suku Bunga, Kualitas Layanan Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan nasabah Meminjam kredit Usaha rakyat Di Bank Bri Krian,Sidoarjo”. http://eprints.perbanas.ac.id/2845/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf. Di akses pada tanggal 20 Desember 2018. Pukul 20.00. Zakky. 2018. “Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli dan Undang-Undang [Lengkap]”. https://www.zonareferensi.com/pengertian-koperasi/. Di akses pada tanggal 15 Desember 2018 Pukul 10.30. 



61   Angga Ekadhesti. 2017. “Identifikasi Faktor-Faktor Keputusan Nasabah”. http://repository.ump.ac.id/4279/2/BAB%20II_ANGGA%20EKADHESTI_MANAJEMEN%2717.pdf”. Di akses pada tanggal 18 Februari 2019. Pukul 12.01. Banking Smart System. 2009. “Pengertian Lain yang berhubungan dengan "jangka waktu". http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/jangka_waktu.aspx”. Di akses pada tanggal 18 Desember 2018. Pukul 20.00.   


