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A$STRAK

Faellrni Nnr Khaedy Ail{. 2020. Pengaruh Sikap dau Persepsi terhadap Keplttu-uan

liasabah dalarn N4emilili Prodrik Depcsitc Sipaiure'o Koperasi Sirnparr Pin-iarn

iKSPr Beikat Cabatg Bulukrimba.
Fenelitial i11i dilakukan bertujuan untuk rrengetahui bagairnana petg*rLrh

sikap dan perselisi ter"hariap keputusar *asabal: dala,n: merfliliir prodtrk r1epcsii,r

sipatu6,o koper:asi simpan pinjarn tKS]P) berkat ca}artg trriltrkurnba"

Pr:plrlasi dalam penelitian irri adaiah 28?l nasabali KSP Berl<at cab*ng

Bulr-lk1mba. Sxnpel yang diambil dalarr peneiitian ini rnenggurakan lui111i5 Slnvin

ila* dip*roieh r*spi:rilen seban,vak 9?. Perelitiarr ini munggunakar analisis r*gresi

iine*r }:ergalda dengar: lneltggnnakan IBM SPSS Statistics V20.
I.{asil p*nelirian nietrurjui<kan bahwa sikap dan persepsi berpengar-ith positif

,1an signifikan terhadap keputusan nasabair daiarn urernilih produk dept-isitr:

sipat*wo traik secara parsial matlplttl secara simultan'

l{*t* kurtc i : 5i kaSt, }'' e r s ep s i, P en drspol ax, f{eptr txsan A'{ em i I ih
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ABSTRACT

Faehrni Nur Khaedy AII,I. 2020. The Effect of Anrtudes and Perceptions towcrd
Customers' Decisions in Choosing a Sipatuwo Deposit and Laan Sauirgs Deposit
Product (KSP) oJ'Berkat at the Bulukwmbs Branch.

This study airns to fircd aut ltow the ffict af attitudes and perceptions toward
c-Ltstomer decisions in choosing a Sipatuwo s*vings deposit *nd savings credit
product {KSP) of Berkat st the Bululrumb* br*ndz.

The population in this study wss 2822 KSP a.{ Berkat clients *t the

Bululamba hranch. The sample wss token in this stady used the Slovinforwala cnd
obtained 97 respandents. This study wsed multiple linear regressian *n*fysis using
IBM SPSS Statistics Y20.

The results shaw thst sttitwdes and pereeptions have * positive and
sign$ic*nt effict taward ststomer decisions in choosing Sipatuwo deposit products
either partially ar simwltaneously.

Kryrwrds: Attitude, Perceptian, Income, Decis ion ta Chao se
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BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang    Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan dalam perkembangan bisnis disemua perusahaan. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan dan mempertahankan perusahaannya tergantung pada manajemen keuangan. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan didalam persaingan bisnis untuk mempertahankan perusahaannya. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja perusahaan yang baik, karena keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan untuk maju dan kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Salah satu faktor yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan itu baik atau tidak yaitu dengan analisis laporan keuangan. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan 



mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Di Indonesia, koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian reantenir adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) seyogyanya tidak mengenakan bunga tinggi kepada anggotanya. Namun demikian KSP juga tidak harus memberikan bunga yang sangat rendah sehingga KSP tidak bisa membiayai kehidupannya sendiri. Anggota harus sadar bahwa pembayaran bunga pinjaman kepada KSP juga digunakan untuk kesejahteraan mereka dan juga demi kesehatan KSP.Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiyaan dari usahanya, besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1995, yakni : 1. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; 2. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Dalam koperasi simpan pinjam, terdapat simpanan berjangka yang dapat dilakukan oleh calon anggota dengan melunasi simpanan pokok terlebih dahulu. Simpanan berjangka dapat diambil kembali oleh calon anggota koperasi pada waktu yang telah ditentukan saat perjanjian dengan koperasi. Pasal 1 angka 5 PP 



No. 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa : “Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.” Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur. 4 Ketidakmampuan Debitur dalam membayar utangutangnya dapat mengakibatkan Debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan Debitur. Undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. KSP Berkat adalah koperasi skala besar yang diharapkan dapat berperan dengan baik, dalam rangka pemberian pelayanan kepada anggota dan membawa dampak bagi pengembangan potensi ke masyarakat disekitarnya, sehingga menjadi sebuah lembaga ekonomi yang dapat dipakai untuk membangun mutual trust. Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sikap dan Persepsi Terhadap 



Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Deposito Sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba”.  1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan judul, maka yang menjadi permasalahan adalah: 1. Apakah Sikap berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito Sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 2. Apakah Persepsi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito Sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 3. Apakah Sikap dan Persepsi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito Sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah sikap berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk Sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 2. Untuk mengetahui apakah persepsi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk Sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 



3. Untuk mengetahui apakah sikap dan persepsi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk Sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang di hasilkan sebagai berikut: 
• Bagi Penulis Penelitian ini dijadikan pengalaman dan tambahan pengetahuan dalam menganalisis masalah pengkreditan sekaligus untuk diterapkan di berbagai wilayah. 
• Bagi KSP Berkat  KSP Berkat yaitu sebagai alat dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bagi para pengambil keputusan. 
• Dari Aspek Akademik Diharapkan berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama sehingga dapat memberikan ilmu dan pengetahuan dimasa depan.        



BAB II TINJAUAN PUSTAKA  2.1 Sikap  2.1.1 Pengertian Sikap  Menurut Prasetijo dan Ihalauw (2004) sikap adalah perasaan positif atau negatif terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Peter dan Olson (2013) sikap adalah evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan seseorang atas suatu konsep. Sedangkan evaluasi itu sendiri adalah respon afektif umumnya dalam intensitas dan kadar rendah. Evaluasi tersebut dapat diciptakan baik dalam sistem afektif maupun kognitif. Sistem afektif secara otomatis menghasilkan respon afektif termasuk emosi perasaan, suasana hati dan secara langsung memberikan rangsangan tertentu.  Sikap sebagai evaluasi afektif dibentuk oleh sistem kognitif. Model proses kognitif dalam pembuatan keputusan oleh konsumen menunjukkan bahwa keseluruhan evaluasi dibentuk ketika konsumen menggabungkan pengetahuan, arti atau kepercayaan terhadap konsep sikap.  2.1.2 Konsep Sikap  Dari uraian pengertian sikap diatas maka terbentuklah suatu konsep sikap, yaitu sebagai berikut Prasetijo dan Ihalauw, (2004) :  1. Dalam sikap, ada obyek yang harus disikapi. Obyek disini diartika sebagai tindakan konsumen dalam memilih suatu produk.  2. Sikap adalah suatu predis-posisi (kecenderungan umum) yang dipelajari. Dalam sikap, ada kecenderungan umum yang dipelajari atau dibentuk dan 



karena itu sikap memiliki kualitas motivasi yang dapat mendorong konsumen untuk mengambil keputusan tertentu.  3. Sikap itu konsisten. Pada dasarnya sikap secara relatif selalu konsisten dengan perilaku yang diperlihatkannya.  4. Sikap terjadi dalam suatu situasi. Situasi adalah peristiwa atau keadaan pada saat pengamatan. Situasi ini mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku.  5. Sikap itu terarah dan mempunyai intensitas tertentu. Dikatakan terarah karena sikap menyebabkan orang mempunyai pandangan negatif atau positif terhadap obyek sikap. Seberapa besar kesuakaannya atau ketidasukaanya terhadap suatu obyek sikap dinyatakan oleh intensitas sikap tersebut.  2.1.3 Komponen Model Sikap  Menurut Prasetijo dan Ihalauw (2004) terdapat tiga komponen model sikap, yaitu :  1. Komponen Kognitif Komponen kognitif yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari pengalaman langsung dengan obyek sikap dan informasi terkait yang didapat dari berbagai sumber. Komponen ini sering dikenal sebagai keyakinan atau kepercayaaan sehingga konsumen yakin bahwa suatu obyek sikap memiliki atribut-atribut tertentu dan perilaku tertentu yang akan memberikan hasil tertentu.  2. Komponen Afektif Komponen afektif yaitu perasaan terhadap suatu produk atau merek tertentu. Perasaan ini mempunyai hakekat evaluatif, 8 



yaitu apakah konsumen suka atau tidak terhadap produk tertentu.  3. Komponen Koanatif Komponen koanatif yaitu kecenderungan seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan dengan perilaku dengan cara tertentu terhadap suatu obyek sikap. Dalam pemasaran dan penelitian konsumen, komponen konatif biasanya diperlakukan sebagai ekspresi niat konsumen untuk membeli atau menolak suatu produk.  Selain ketiga komponen tersebut, Sikap terhadap perilaku (Attitude toward behavior) juga dibentuk oleh dua komponen Peter dan Olson (2013), yaitu sebagai berikut :  1. Kepercayaan bahwa perilaku akan menghasilkan suatu keluaran atau kepercayaan terhadap adanya konsekuensi karena melakukan perilaku.  2. Evaluasi terhadap keluaran atau evaluasi terhadap konsekuensi dari kepercayaan.   2.1.4 Fungsi Sikap  Menurut Prasetijo dan Ihalauw (2004) berikut ini adalah fungsi dari sikap, diantaranya adalah :  1. Fungsi Utilitarian Melalui instrumen suka dan tidak suka, sikap memungkinkan seseorang memilih produk yang memberikan hasil yang positif dan menolak produk yang memberikan hasil negatif.  2. Fungsi Ego Defensive Orang cenderung mengembangkan sikap tertentu untuk melindungi egonya dari abrasi psikologis. Abrasi psikologis bisa timbul dari lingkungan yang kecanduan kerja. Untuk menghindari lingkungan yang tidak menyenangkan, biasanya konsumen membuat 9 



rasionalisasi (dengan menghindar dari citra yang negatif) dengan mengembangkan sikap yang positif terhadap pola hidup yang dijalani.  3. Fungsi Value-expressive Mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya. Fungsi ini memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan secara jelas citra dirinya dan nilai-nilai inti yang dianutnya.  4. Fungsi Knowledge-organization Karena terbatasnya kapasitas otak manusia dalam memproses informasi, maka konsumen cenderung bergantung pada  pengetahuan yang diperolah dari pengalaman dan informasi yang diperoleh dari lingkungannya. 2.2 Persepsi 2.2.1 Pengertian Persepsi  Ada beberapa pengertian persepsi menurut para ahli, yaitu: Persepsi menurut Pride dan Ferrel dalam Fadila dan Lestari (2013), persepsi adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterprestasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Menurut Boyd, Walker dan Larreche dalam Fadila dan Lestari (2013), persepsi (perception) adalah proses dengan apa seseorang memilih, mengatur dan menginterprestasikan informasi. Sedangkan menurut Kotler (2013), persepsi adalah dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian persepsi diatas bahwa persepsi merupakan proses dalam memakai sesuatu yang diterima memalui kelima indra supaya setiap individu dapat memilih, mengatur dan menerjemahkan suatu 



informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Menurut Walgito (2010), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, dan kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, kesemuanya itu merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Stimulus yang diindera itu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. 2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  Menurut Gibson, dkk dalam Rahmatullah (2014), ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor tersebut adalah sebagai berikut:  1. Fakor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain:  a. Fisiologis Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interprestasi 11 



terhadap lingkungan juga dapat berbeda.  b. Perhatian Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.  c. Minat Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.  d. Kebutuhan yang Searah Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.  e. Pengalaman dan Ingatan Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadiankejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.  f. Suasana Hati Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.  2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik 12 



dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlihat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:  a. Ukuran dan Penempatan Dari Obyek atau Stimulus Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.  b. Warna dari Obyek-obyek Obyek-obyek yang mempengaruhi cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.  c. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus 15 Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.  d. Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus Stimulus dari luar akan memberi makna lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.  e. Motion atau Gerakan Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan 13 



pandangan dibandingkan obyek yang diam.  2.2.3 Proses Terjadinya Persepsi   Menurut Kotler dalam Twentinio (2013), Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi yaitu:  1. Perhatian Selektif Orang mengalami sangat bayak rangsangan setiap hari, kebanyakan orang dapat dibanjiri oleh lebih dari 1.500 iklan per hari.  2. Distorsi Selektif Kecendrungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. Konsumen akan sering memelitir informasi sehingga menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk (pandangan mengenai produk). 3. Ingatan Selektif Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi karena adanya ingatan selektif, orang akan cenderung mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk pesaing.    Menurut Walgito (2010), proses terjadinya persepsi diawali dari suatu objek yang menimbulkan stimulus, kemudian stimulus tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman atau proses fisik. Setelah melewati proses fisik, stimulus yang diterima alat indera tersebut diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi di otak ini disebut sebagai proses psikologis. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari 14 



perepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. 2.2.4 Dimensi Persepsi  Menurut Garvin dalam Yamit (2001), mengungkapkan ada delapan dimensi persepsi, yaitu:  a. Dimensi Kinerja Produk (Performance), yaitu karakteristik pokok dari produk inti. Apakah kualitas produk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.  b. Dimensi Keterandalan Produk (Reliability), yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian.  c. Dimensi Fitur Produk (Feature), yaitu karakteristik pelengkap atau tambahan. d. Dimensi Daya Tahan (Durability), yaitu berapa lama produk itu dapat terus digunakan.  e. Dimensi Kesesuaian (Comformance), yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. f. Dimensi Kemampuan Diperbaiki (Servicebility), yaitu meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang memuaskan.  g. Dimensi Keindahan Tampilan Produk (Aesthetic), yaitu menyangkut corak, rasa, dan daya tarik produk.  h. Dimensi Kualitas yang Dirasakan (Perceived Quality), yaitu menyangkut citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 15 



2.3 Keputusan 2.3.1 Pengertian Pengambilan Keputusan  Menurut Sumarwan (2011) keputusan adalah pemilihan dari suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008) keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan atau lebih, dengan kata lain plihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. 2.3.2 Model Pandangan Pengambilan Keputusan Konsumen   Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) 4 Model Pandangan Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut :  1. Pandangan Ekonomi 36 Dalam bidang ekonomi pengambilan keputusan harus rasional. Untuk berperilaku rasional, seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, mampu meningkatkan alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, mampu mengenali pilihan yang terbaik. 2. Pandangan Pasif Pandangan ini sangat berlawanan dengan pandangan ekonomi yang rasional mengeni konsumen, yaitu pandangan pasif yang menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk paa kepentingan diri sendiri. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang irrasional.  3. Pandangan Kognitif Pandangan kognitif menggambarkan konsumen sebagai pemecah masalah engan cara berpikir. Konsumen sering digambarkan sebagai mau menerima maupun dengan aktif mencari produk 16 



dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan dapat memperkaya kehidupan mereka.  4. Pandangan Emosional Walaupun sudah lama menyadari adanya pandangan emosional, akan tetapi para pemasar lebih suka memikirkan konsumen model ekonomi atau pasif. Kenyataannya setiap kita menghubungkan perasaan yang mendalam atau emosi dengan berbagai pembelian atau kepemilikan tertentu. Kepemilikan juga dapat membantu memelihara perasaan masa lalu dan ketika seseorang dihadapkan dengan masa depan yang tidak pasti.    2.3.3 Tipe Pengambilan Keputusan   Menurut Sumarwan (2011) ada 3 tipe pengambilan keputusan diantaranya sebagai berikut :  1. Pemecahan Masalah yang Diperluas Ketika konsumen tidak memilikikriteria untuk mengevaluasi sebuah kategori produk atau merk tertentu, tidak membatasi jumlah merk yang akan dipertimbangkan kedalam jumlah yang mudah dievaluasi, maka proses pengambilan keputusannya dapat disebut dengan pemecahan masalah yang diperluas. Biasanya dilakukan pada pembelian barang-barang tahan lama dan barang-barang mewah.  2. Pemecahan Masalah yang Terbatas Pada tipe keputusan ini, konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan 17 



berbagai merk. Akan tetapi, konsumen belum memiliki preferensi tentang merk tertentu. Konsumen hanya membutuhkan tambahan informasi untuk bisa membedakan berbagai merk tersebut. Konsumen menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan konsumen memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas.  3. Pemecahan Masalah Rutin Konsumen telah memiliki pengalman terhadap produk yang akan dibelinya. Konsumen juga telah memiliki standar untuk mengevaluasi merk. Konsumen sering kali hanya melihat apa yang telah diketahuinya. Konsumen hanya membutuhkan informasi yang sedikit. Jika konsumen telah kehabisan persediaan, maka timbul kebutuhan dan selanjutnya melakukan pembelian.  2.3.4 Langkah-langkah Keputusan Konsumen   Menurut Sumarwan (2011) ada 2 langkah-langkah keputusan konsumen, berikut ini pemaparannya :  1. Pengenalan Kebutuhan Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan dimana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan harus diaktifkan terlebih dahulu sebelum bisa dikenali. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, yaitu Waktu, Perubahan Situasi,Kepemilikan Produk, Konsumsi Produk, Perbedaan Individu, dan Pengaruh Pemasaran.  2. Pencarian Informasi Pencarian informasi dilakukan ketika konsumen mulai memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan 18 



membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan didalam ingatan (Pencarian Internal) dan mencari informasi dari luar (Pencarian Eksternal). Konsumen akan mencariinformasi berbagai produk yang mereka inginkan dan cara pembayarannya yang sesuai.   2.3.5 Pengaruh Persepsi terhadap Keputusan   Menurut Sc hiffman dan Kanuk (2008) persepsi merupakan proses dengan apa para individu atau konsumen memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli menjadi gambar yang masuk akal. Penafsiran stimuli sangat subyektif dan didasarkan pada apa yang diharapkan konsumen untuk dilihat dari pengalaman sebelumnya, banyaknya penjelasan yang masuk akal, motif dan minat pada waktu timbulnya persepsi dan kejelasan stimulus itu sendiri sehingga berpengaruh pada perubahan perilaku konsumen. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Murdianingsih (2015) yang meneliti tentang Persepsi dan Perilaku Santri Kota Salatiga terhadap Perbankan Syariah dengan Sikap sebagai Variabel Moderating menunjukkan bahwa pengaruh persepsi terhadap keputusan santri Kota Salatiga memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku para santri pada Bank Syariah. Sedangkan pengaruh persepsi pada situasi lingkungan di pondok tersebut memberikan hasil yang negatif untuk memilih Bank Syariah. Sehingga kesimpulan dari penelitian Murdianingsih menunjukkan bahwa persepsi tidak berpengaruh terhadap perilaku santri Kota Salatiga untuk memilih Bank Syariah karena dilingkungan tersebut tidak mendukungnya. Sedangkan menurut Ries dan Trout dalam Prasetijo dan Ihalauw (2004) mengatakan bahwa pemasaran adalah 



persaingan yang dilakukan oleh para produsen yang bertujuan untuk memperebutkan persepsi konsumen. Sehingga para produsen berusaha merancang perusahaannya supaya produk atau merknya menjadi pilihan konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan atau lebih, dengan kata lain plihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Karena apabila produk yang ditawarkan diminati oleh konsumen maka mereka akan mengambil keputusan untuk memilih produk tersebut dan akan membelinya.    2.3.6 Pengaruh Sikap terhadap Keputusan   Menurut Peter dan Olson (2013) pemasar cenderung memperhatikan perilaku konsumen yang eksplisit, terutama perilaku pembelian mereka. Dengan demikian, upaya untuk membangun hubungan antara sikap dan perilaku dapat berdasarkan pada ide konsistensi, yang terlihat bahwa sikap terhadap objek berpengaruh dengan perilaku objek. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008) ketidakcocokan pasca pembelian suatu produk, perubahan sikap konsumen dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen karena hal itu dapat merubah pemikiran konsumen terhadap produk tersebut. Pemikiran yang bertentangan atau informasi yang diperoleh tidak sesuai menjadi faktor utama yang mendorong para konsumen untuk mengubah sikap mereka sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian mereka yang sesungguhnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Panca (2011) pada hipotesis 3 kesimpulannya bahwa sikap 20 



berpengaruh positif terhadap perilaku dosen IAIN Walisongo pada Bank Syariah karena sebagian besar dosen memberikan respon setuju terhadap pertanyaan yang diberikan mengenai Bank Syariah. Selanjutnya menurut Sasongko dalam Murdianingsih (2015) sikap sebagai suatu evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap objek yang dinilai. Semakin tinggi intensitas sikap negatif orang tersebut maka akan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan konsumen. Sehingga semakin besar kemungkinan konsumen untuk menyelesaikan tujuan pembeliannya. 2.4  Penelitian Terdahulu  Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksud kan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruangan yang akan diteliti yang dapat diteliti diruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat dalam table sebagai berikut:  Tabel  2.1   Penelitian Terdahulu No Penelitian/Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 1. Dewi Urip Wahyuni   Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen Terhadap Motivasi, persepsi dan sikap 21 



Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda Di Kawasan Surabaya Barat. berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda. 2. Nurcahya Agung Sulistya Budi   Pengaruh Motivasi, Persepsi Kualitas, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Android Samsung. Motivasi, persepsi kualitas dan sikap konsumen berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone android Samsung pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 22 



Universitas Negeri Yogyakarta 3. Vernando Satria Wijaya   Pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Honda Di Kawasan Kabupaten Kudus. Motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Honda.         23 



     2.5  Kerangka Pikir  Adapun kerangka pikir penulis sebagai landasan berpikir dalam membuat skripsi ini ialah sebagai berikut:             Gambar 2.1 Kerangka Pikir  2.6  Hipotesis  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Sikap (X1) Persepsi (X2) Keputusan nasabah (Y1) 24 



penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan analisa data-data yang diperoleh maka penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut: 1. Sikap berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo koperasi simpan pinjam (ksp) berkat cabang bulukumba. 2. Persepsi berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo koperasi simpan pinjam (ksp) berkat cabang bulukumba. 3. Sikap dan persepsi secara simultan memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo koperasi simpan pinjam (ksp) berkat cabang bulukumba.            25 



BAB III METODE PENELITIAN  3.1 Lokasi Penelitian  Untuk memperoleh data yang relevan sehubungan dengan penelitian proposal ini,  maka lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi selatan yaitu kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 April 2020 sampai tanggal 26 Mei 2020. 3.2  Populasi dan sampel 3.2.1 Populasi Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba dengan jumlah populasi sebanyak 2.882 orang. 3.2.2 Sampel  Menurut Muuro (2014) sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut, sebagian dan mewakili dalam batasan diatas merupakan dua kata kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba yang dipilih penulis untuk menjadi responden.  26 



 Adapun cara penentuan sampel dari penelitian ini yaitu menggunakan rumus slovin:  n = �1 + �(�)	²       Dimana:          n =  Ukuran sampel     N =  Ukuran populasi       e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditoleir (tingkat kesalahan dalam sampeling ini adalah 10%) n = �1 + �(�)	²	n = 2.8821 + 2.882	(0.1)	² = 2.8821 + 2.882	(0.01)	 						= 2.8821 + 28,82	 = 2.88229,82 = 97 Maka dalam penelitian ini jumlah sampel berjumlah 97 responden. 27 28 



 3.3  Metode pengumpulan data Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang menjadi sampel dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh sikap dan persepsi terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 3.4  Sumber Data 3.4.1 Jenis data  1. Data kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari obyek penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas peneliti. 2. Data kuantitatif, yaitu data yang didapatkan dari obyek penelitian yang berupa data dalam bentuk angka-angka. 3.4.2 Sumber data  1. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuisioner kepada responden yaitu nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba dan akan diteliti pada bulan agustus 2019, dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden.  2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi instansi yang terkait dengan penelitian, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat dan 29 



Badan Pusat Statistik (BPS), serta melalui buku, jurnal, website, dan media cetak maupun media online. 3.5  Metode analisis data Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik responden pada penelitian melalui perhitungan persentase jawaban yang telah di tabulasi. Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik responden yang berpengaruh terhadap variabel pada penelitian dengan kata lain menjelaskan tentang pengetahuan nasabah dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Cabang Bulukumba. 2. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari Sikap (X1) dan Persepsi (X2) terhadap variabel terikat (Y) yaitu Keputusan nasabah. Y = a + bX1 + bX2  + e   Keterangan :  Y = Keputusan Nasabah a = Koefisien b = Koefisien Variabel X X1 = Sikap X2 = Persepsi    E    = Error 30 



 3.6  Pengukuran variable Pengukuran variabel dalam penelitiaan ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2011) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi sesorang atau sekolompok orang. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata dan untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban itu diberikan skor antara lain.  Table 3.1 Pengukuran variabel Uraian  Bobot skor Sangat tidak setuju (STS) 1 Tidak setuju (ST) 2 Kurang setuju (KS) 3 Setuju (S) 4 Sangat setuju (ST) 5   3.7  Uji validitas dan reliabilitas  3.7.1 Uji validitas   Uji validitas adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika dipertanyakan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan susuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut sugiyono (2014) validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 31 



ukur itu mengukur apa yang diukur. Sekiranya peneliti ingin mengukur kuesioner didalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner tersebut tersusun dan teruji validitasnya, dalam praktik belum tentu data yang terkumpulkan adalah data yang valid. Skala pengukuran yang tidak valid maka tidak memberikan manfaat bagi peneliti karena tidak mengukur yang seharusnya dan melakukan yang seharusnya dilakukan, dengan kriteris sebagai berikut: a. Jika r hitung ≥ table, maka valid. b. Jika r hitung < r table, maka tidak valid. 3.7.2 Uji reliabilitas  Reliabilits memiliki nama lain seperti kepercayaan, kehandalan, dan kestabilan. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk apakah instrument penelitian merupakan instrument yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrument yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Uji reliabilitas ini akan dapat menunjukkan konsistensi dari jawaban-jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Uji ini dilakukan setelah uji validitas dan yang diuji merupakan pertanyaan yang sudah valid. Spss memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji Cronbach Alpha (a) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cornbach Alpha lebih besar dari 0,60.  3.8 Uji T (Uji Parsial) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara bersendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap 32 



variabel terikatnya. Menurut Imam Ghozali (2011) apabila nilai thitung >  ttabel dengan serta tingkat signifikannya (P-value) < 5%, maka hal ini menunjukkan H0 ditolak dan Ha  diterima. 3.9 Uji F (Uji Simultan) Uji F ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-sama variabel independen, yaitu menentukan pengaruh dan tingkat signifikan digunakan α = 0,05 atau 5% melalui program SPSS. 3.10 Analisis Koefisien Determinasi (R²) Berdasarkan hasil regresi berganda tersebut, maka selanjutnya dapat dianalisis koefisien determinasinya (R²) yaitu koefisien determinasi parsial untuk mengukur secara terpisah dampak variabel independent (X1 dan X2) terhadap variabel Y, dengan bantuan program SPSS pada computer. Menurut sugiyono (2010) jika (R²) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika (R²) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. 3.11 Definisi operasional 3.11.1 Variabel independent  1. Sikap adalah sesuatu yang kompleks, yang bisa didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, tau penilaian-penilaian mengenai obyek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Sikap diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 33 



1) Congnitive Component yaitu kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek 2) Affective Component yaitu emosional yang mereflesikan perasaan seseorang terhadap suatu objek 3) Behavioral component yaitu mereflesikan kecenderungan-kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek. 2. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Persepsi dapat diukur dengan menggunakan indikator sebegai berikut: 1) Pengalaman 2) Kebutuhan saat itu 3) Nilai-nilai yang dianutnya 4) Ekspekstasi/pengharapannya 5) Tampakan produk 2.11.2 Variabel dependen  Keputusan pembelian adalah  suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara / teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Keputusan dapat diambil dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 34 



1) Tujuan dalam membeli sebuah produk  2) Pemprosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek 3) Kemantapan pada sebuah produk 4) Memberikan rekomendasi kepada orang lain 5) Melakukan pembelian ulang.              



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian   4.1.1 Sejarah singkat KSP Berkat Cabang Bulukumba  Pada Rapat Anggota tanggal 25 Februari 1967, dibentuk Koperasi Simpan Pinjam yang diberi nama “Berkat” yang letaknya di Perkampungan kumuh Kampung Nipa, dalam Kota Bulukumba disebuah rumah panggung kecil kepunyaan Almarhum Lambaru yang pekerjaannya waktu itu sebagai Mandor Pasar Kampung Nipa. Koperasi tersebut dipelopori oleh Sdr. H. Arifuddin, seorang Pegawai Negeri yang jabatannya waktu itu ialah Wakil Kepala Wilayah Kecamatan Ujung Bulu dalam Kota Bulukumba, setelah melihat dan menyadari bahwa citra Koperasi hampir hilang, sebagai akibat banyaknya Koperasi Konsumsi yang waktu itu bubar karena mengharapkan jatah dari pemerintah sudah ditiadakan.  Peralihan dari pemerintah Orde Lama ke Pemerintah Orde Baru, sebagaimana yang sudah-sudah maka seluruh Koperasi yang tadinya mengharapkan bantuan/jatah tidak aktif dan lama kelamaan membubarkan diri. Akibat kefakuman Koperasi masa itu, maka timbul rentenir bagaikan jamur tumbuh dimusim hujan, banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya dikalangan Pegawai Negeri, karena gaji Pegawai Negeri waktu itu sangat rendah, maka sangat dibutuhkan Koperasi Simpan Pinjam Berkat untuk mengantisipasi peranan rentenir. 



4.1.2 Visi Dan Misi KSP Berkat Cabang Bulukumba KSP Berkat Cabang Bulukumba dalam gerakan aktivitasnya berupaya untuk mencapai dan merealisasikan visi dan misinya yaitu sebagai berikut: 1. Visi   Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 2. Misi   Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perusahaan mengemban nilai sebagai berikut: 1. Menjalankan berbagai upaya yang berkaitan dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 2. Membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan penigkatan kesejahteraan masyarakat. 



3. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.   



4.1.3 Stuktur Organisasi Perusahaan Yang Pertama Rapat Calon Anggota yang hadir sebanyak 25 orang dan Modal Pertama Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari perorangan, Koperasi Simpan Pinjam Berkat dibentuk dengan susunan Pengurus sebagai berikut: 1. Ketua   : H. Arifuddin (Almarhum) 2. Wakil Ketua : Abd. Majju (Almarhum) 3. Bendahara    : Abd. Kasim. L 4. Sekretaris     : M. Alimin Ware 5. Pembantu     : 1. Lambaru (Almarhum)                            2. M. Jamal (Almarhum) 4.1.4 Modal Pertama dari KSP Berkat   Dengan Modal sebanyak Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ditambah semangat yang besar bekerja dengan bersungguh-sungguh serta dengan penuh. keikhlasan dikalangan Pengurus tersebut, maka Koperasi ini dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang sangat meyakinkan sehingga anggota dapat mengalami peningkatan kesejahteraan. 4.1.5 Simpanan Pokok, Wajib dan Simpanan Lainnya Simpanan Pokok sejak didirikan pertama hanya Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah) dan Simpanan Wajib Rp 1,- (Satu Rupiah) perbulan perorang. Perkembangan dari tahun ke tahun selalu diadakan penyesuaian yang sampai saat ini Simpanan Pokok 



sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Simpanan Wajib Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Selain daripada itu untuk memperbesar Modal Koperasi diupayakan Simpanan Manasuka / Berjangka begitu pula Simpanan Sipatuwo. 4.2 Deskripsi Responden 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  Sampel 97 orang responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini:   Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden Jenis Kelamin Jumlah Presentase Perempuan 75 75% Laki-laki 22 22% Total 97 97% 
     Sumber:Data Primer diolah,2020 Dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 75 orang (75%) dan sisanya 



sebesar 22 orang (22%) berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan produk deposit Sipatuwo memenuhi kebutuhan masa depan.  4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Sampel 97 orang responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan usia dapat dilihat tabel sebagai berikut: Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Jumlah Presentase 20-30 thn 29 29% 31-40 thn 68 68% Total 97 97% 
    Sumber :Data Primer diolah, 2020  Berdasarkan hasil pengelompokan usia responden yang sebagaimana terlihat pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok usia responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah usia 31-40 tahun yakni sebanyak 68 orang atau 68%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang membutuhkan/menggunakan  produk deposito Sipatuwo pada usia 31-40 tahun.  4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Sampel 97 orang responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini: 



 Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pendidikan Terakhir Jumlah Presentasi SMA/SMK 81 81% S1 16 16% TOTAL 97 97% 
         Sumber: Data Primer diolah, 2020. Berdasarkan data pendidikan terakhir diatas, maka didomonasi oleh   responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK yakni 81 orang atau 81%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar menunjukkan responden yang menggunakan produk deposito Sipatuwo memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK dikarenakan lebih banyak mengambil deposito sipatuwo tersebut. 4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampel 97 orang responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan sumber informasi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan Jumlah Presentase PNS 22 22% Wiraswasta 75 75% 



Total 97 97% 
Sumbe: Data Primer diolah, 2020. Berdasarkan hasil pengelompokan pekerjaan responden yang sebagaimana terlihat pada tabel diatas, maka didominasi oleh responden yang mempunyai pekerjaan sebegai wiraswasta yakni sebanyak 75 orang atau 75%, diikuti oleh responden PNS yakni sebanyak 22 orang atau 22%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden yang menggunakan produk deposito adalah wiraswasta. 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian   Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel X dan 1 variabel Y. Masing-masing variabel tersebut adalah Sikap dan Persepsi sebagai variabel independen (X) dan Keputusan Memilih sebagai variabel dependen (Y). Menurut Noor (2017) untuk mengetahui hasil penelitian responden terhadap masing-masing pernyataan pada setiap variabel, maka jawaban kuesioner akan di deskripsikan setelah itu akan ditentukan nilai rata-rata dari setiap pernyataan X1,X2, dan Y, kemudian setiap rata-rata skor tersebut diberi penilaiandengan 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) : Setuju 4. Nilai (4) : Sangat Setuju 



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap 97 orang responden dengan melakukan penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap pernyataan masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada uraian sebagai berikut  Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Penelitian  Descriptive Statistics  N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation X1 97 10 10 20 1629 16.79 2.449 X2 97 10 10 20 1585 16.34 2.537 Y 97 10 10 20 1558 16.06 2.491 Valid N (listwise) 97       
  Sumber: Data Primer diolah IBM SPSS 2020.  4.3.1 Variabel Sikap Berdasarkan tabel 4.5 dengan jumlah sampel sebesar 97 responden diperoleh nilai minimum sebesar 10, maksimum sebesar 20, jumlah keseluruhan sebesar 1629 dan nilai rata-rata 16,79. Artinya, pernyataan mengenai variabel sikap menuju kearah maksimum. Maka dapat dinilai baik dan dapat dijadikan sebagai patokan atau 



penjelas tentang keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba.. 4.3.2 Variabel Persepsi  Berdasarkan tabel 4.5 dengan jumlah sampel sebesar 97 responden diperoleh nilai minimum sebesar 10, maksimum sebesar 20, jumlah keseluruhan 1585 dan nilai rata-rata 16,34. Artinya, pernyataan mengenai variabel persepsi dapat dinilai baik dan dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas tantang keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba 4.3.3 Variabel Keputusan Memilih Berdasarkan tabel 4.5 dengan jumlah sampel sebesar 97 responden diperoleh nilai minimum sebesar 10, maksimum sebesar 20, jumlah keseluruhan sebesar 1558 dan nilai rata-rata 16.06. Artinya, pernyataan dan indikator mengenai variabel persepsi menuju kearah maksimum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan mengenai variabel persepsi dapat dinilai baik dan dapat dijadikan patokan atau penjelas tentang keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba 4.4 Analisi Hasil Deskriptif Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai ringkasan data untuk mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing pernyataan yang berada dalam instrument penelitian. 4.4.1 Deskriptif Variabel Sikap (X1) Tabel 4.6 



Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sikap Item Pernyataan SS S TS STS X1 F % F % F % F % 1 Saya menggunakan produk deposito sipatuwo karena merupakan produk terbaik di KSP Berkat.  44  44%  45  45%  8  8%  0  0% 2 Saya menggunakan produk deposito karena merupakan produk yang banyak diminati nasabah.    52  52%  37  37%  8  8%  0  0% 3 Saya lebih suka menggunakan produk deposito KSP Berkat Cabang Bulukumba  dibandingkan produk pada KSP lainnya.  37  37%  52  52%  8  8%  0  0% 4 Saya menggunakan deposito sipatuwo  42  42%  47  47%  8  8%  0  0% 



karena dapat diandalkan. 5  Saya menggunakan deposito sipatuwo KSP Berkat karena dapat membantu masa depan yang lebih baik.   41  41%  46  46%  10  10%  0  0% 
Sumber: Data Primer diolah, 2020. Berdasarkan tabel 4.7 hasil penilaian responden terhadap pernyataan-pernayataan variabel sikap (X1) diatas yang diukur berdasarkan lima (5) indikator dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Indikator cognitive component (kepercayaan konsumen dan pengetahuan objek), berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 44 jawaban dengan presentase 44%, yang menjawab setuju (S) sebesar 45 jawaban dengan presentase 45%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 8 jawaban dengan presentase 8%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa benar deposito sipatuwo merupakan produk terbaik yang ada pada KSP Berkat Cabang Bulukumba.  



2. Indikator affective component (emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek), berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 37 jawaban dengan presentase 37%, yang menjawab setuju (S) sebesar 52 jawaban dengan presentase 52%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 8 jawaban dengan presentase 8%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa mereka memilih produk deposito sipatuwo karena produk tersebut produk yang banyak peminatnya.  3. Indikator affective component (emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek), berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 37 jawaban dengan presentase 37%, yang menjawab setuju (S) sebesar 52 jawaban dengan presentase 52%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 8 jawaban dengan presentase 8%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa mereka menyukai produk deposito sipatuwo KSP Berkat dibandingkan KSP lain karena mereka telah merasakan banyhak manfaat yang diberikan oleh KSP Berkat.  



4. Indikator behavior component (merefleksikan kecenderungan dan perilaku actual terhadap suatu objek), berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 42 jawaban dengan presentase 42%, yang menjawab setuju (S) sebesar 47 jawaban dengan presentase 47%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 8 jawaban dengan presentase 8%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa produk deposito sipatuwo dapat diandalkan oleh para nasabah KSP Berkat karena memberikan banyak kemudahan.  5. Indikator behavior component (merefleksikan kecenderungan dan perilaku actual terhadap suatu objek), berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 41 jawaban dengan presentase 41%, yang menjawab setuju (S) sebesar 46 jawaban dengan presentase 46%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 10 jawaban dengan presentase 10%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa produk deposito sipatuwo membantu nasabah dalam menyelesaikan hamper semua kebutuhannya.   4.4.2 Deskriptif Variabel Persepsi (X2) 



 Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Variabel  Persepsi Item Pernyataan SS S TS STS X2 F % F % F % F % 1 Saya merasakan pengalaman menyenangkan menggunakan produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba.  38  38%  49  49%  10  10%  0  0% 2 Produk deposito selalu memberikan apa yang nasabah butuhkan  35  35%  49  49%  13  13%  0  0% 3 Kegiatan dan operasional produk deposito  33  33%  52  52%  11  11%  1  1% 



sesuai dengan prinsip-prinsipnkoperasi simpan pinjam. 4 Produk deposito sipatuwo memberikan imbalan hasil yang kompetitif.  43  43%  45  45%  9  9%  0  0% 5 Produk deposito sipatuwo lebih bagus dan menguntungkan daripada produk lainnya.  37  37%  49  49%  11  11%  0  0% 
Sumber: Data primer diolah, 2020. Berdasarkan tabel 4.7 hasil penelitian responden terhadap pernyataan-pernyataan variabel persepsi  (X2) yang diukur berdasarkan lima (5) indikator dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Indikator pengalaman, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 38 jawaban dengan 



presentase 38%, yang menjawab setuju (S)  sebesar 49 jawaban dengan presentase 49 %, jawaban tidak setuju (TS) sebesar 10 jawaban dengan presentase 10%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 dengan presentase 0% jawaban atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa memang mereka merasakan pengalaman menyenangkan menggunakan produk deposito tersebut karena merasa dimudahkan serta pelayanannya ramah. 2. Indikator kebutuhan saat itu, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 35 jawaban dengan presentase 35%, yang menjawab setuju (S) sebesar 49 jawaban dengan presentase 49%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 13 jawaban dengan presentase 13%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai sangat setuju (SS) bahwa produk tersebut memberikan apa yang nasabah butuhkan, baik itu dalam hal produk maupun layanan serta fasilitasnya. 3. Indikator nilai-nilai yang dianutnya, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 33 jawaban dengan presentase 33%, yang menjawab setuju (S) sebesar 52 jawaban dengan presentase 52%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 11 jawaban dengan presentase 11%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 1 jawaban dengan presentase 1%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai 



setuju (S) bahwa kegiatan dan operasional yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam seperti menjaga kerahasiaan serta mengenal nasabah.  4. Indikator ekspekstasi,/pengharapannya, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 43 jawaban dengan presentase 43%, yang menjawab setuju (S) sebesar 45 jawaban dengan presentase 45%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 9 jawaban dengan presentase 9%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa produk deposito sipatuwo memberikan imbalan hasil yang memang kompetetif sesuai dengan apa yang diharaplan oleh nasabah.  5. Indikator  tampakan produk,  berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 37 jawaban dengan presentase 37%, yang menjawab setuju (S) sebesar 49 jawaban dengan presentase 49%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 11 jawaban dengan presentase 11%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa produk deposito sipatuwo memang lebih bagus dan menguntungkan dibandingkan produk lain.  4.4.3 Deskripsi Variabel Keputusan Memilih (Y) Tabel 4.8 



Deskripsi Variabel Keputusan Memilih (Y) Item Pernyataan SS S TS STS Y F % F % F % F % 1  Saya memutuskan untuk memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat karena sesuai dengan apa yang saya inginkan.  31  31%  57  57%  9  9%  0  0% 2  Saya menerima informasi produk deposito sipatuwo yang diberikan KSP Berkat sesuai dengan kenyataan.  30  30%  54  54%  13  13%  0  0% 3 Saya menggunakan produk deposito sipatuwo karena saya percaya akan informasi dan manfaat yang ditawarkan KSP  31  31%  55  55%  10  10%  1  1% 



Berkat Bulukumba mengenai produk tersebut. 4 Saya berencana memberikan informasi mengenai produk deposito sipatuwo kepada orang lain.  35  35%  48  48%  14  14%  0  0% 5 Saya berkeinginan untuk terus menggunakan produk deposito sipatuwo pada KSP Berkat dimasa yang akan datang.  40  40%  42  42%  14  14%  1  1% 
Sumber: Data Primer diolah, 2020. Berdasarkan tabel 4.8 hasil penilaian responden terhadap pernyataan-pernayataan variabel keputusan memilih (Y) diatas yang diukur berdasarkan lima (5) indikator dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Indikator  tujuan dalam membeli sebuah produk, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat 



setuju (SS) sebesar 31 jawaban dengan presentase 31%, yang menjawab setuju (S) sebesar 57 jawaban dengan presentase 57%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 9 jawaban dengan presentase 9%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa produk deposito sipatuwo KSP Berkat sesuai dengan keinginan nasabah.  2. Indikator pemprosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 30 jawaban dengan presentase 30%, yang menjawab setuju (S) sebesar 54 jawaban dengan presentase 54%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 13 jawaban dengan presentase 13%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa informasi yang diterima oleh nasabah sesuai dengan apa yang KSP Berkat berikan.  3. Indikator kemantapan pada sebuah produk, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 31 jawaban dengan presentase 31%, yang menjawab setuju (S) sebesar 55 jawaban dengan presentase 55%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 10 jawaban dengan presentase 10%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 1 jawaban dengan presentase 1%. Hal ini 



menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa produk deposito sipatuwo membantu nasabah dalam menyelesaikan hampir semua kebutuhan dan keinginannya. 4. Indikator memberikan rekomendasi kepada orang lain, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 35 jawaban dengan presentase 35%, yang menjawab setuju (S) sebesar 48 jawaban dengan presentase 48%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 14 jawaban dengan presentase 14%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 0 jawaban dengan presentase 0% atau tidak ada jawaban. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa mereka akan memberikan informasi tentang produk deposito sipatuwo kepada orang lain.  5. Indikator melakukan pembelian ulang, berdasarkan hasil jawaban responden diketahui frekuensi untuk opsi jawaban sangat setuju (SS) sebesar 40 jawaban dengan presentase 40%, yang menjawab setuju (S) sebesar 42 jawaban dengan presentase 42%, yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 14 jawaban dengan presentase 14%, serta jawaban tidak sangat setuju (STS) sebesar 1 jawaban dengan presentase 1% . Hal ini menunjukkan mayoritas responden menilai setuju (S) bahwa mereka berkeinginan untuk terus menggunakan produk deposito sipatuwo pada KSP Berkat.   



   4.5 Hasil Penelitian  4.5.1 Uji Validitas    Uji validitas adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika dipertanyakan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Sugiyono (2014) validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Dimana r tabel = 0,1663. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Indikator r Hitung r tabel Keterangan  Sikap (X1) Item 1 0,767 0,1689 Valid Item 2 0,824 0,1689 Valid Item 3 0,747 0,1689 Valid Item 4 0,810 0,1689 Valid Item 5 0,705 0,1689 Valid 



  Persepsi  (X2) Item 1 0,799 0,1689 Valid Item 2 0,739 0,1689 Valid Item 3 0,785 0,1689 Valid Item 4 0,791 0,1689 Valid Item 5 0,742 0,1689 Valid   Keputusan Memilih (Y) Item 1 0,732 0,1689 Valid Item 2 0,757 0,1689 Valid Item 3 0,675 0,1689 Valid Item 4 0,791 0,1689 Valid Item 5 0,787 0,1689 Valid 
  Sumber: Data diolah, 2020. 4.5.2 Uji Reliabilitas   Reliabilitas memiliki nama lain seperti kepercayaan, kehandalan, dan kestabilan. Tujuan pengujian reabilitas adalah untuk apakah instrument penelitian merupakan instrument yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Uji reliabilitas ini akan dapat menunjukkan konsistensi dari jawaban-jawaban responden yang terdapat pada kuesioner. Uji ini dilakukan setelah uji validitas dan yang diuji merupakan pernyataan yang sudah valid. Spss memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 



Cronbach Alpha (a) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.   Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Batas Keterangan Sikap (X1) 0,828 0,6 Diterima/Reliable Persepsi (X2) 0,829 0,6 Diterima/Reliable Keputusan Memilih(Y) 0,803 0,6 Diterima/Reliable  Sumber: Data Primer diolah 2020. Berdasarkan tabel hasil uji reliability diatas dapat diketahui bahwa Cronbach’s Alpha masing-masing variabel yaitu variabel sikap 0,828, variabel persepsi sebesar 0,829, dan variabel keputusan memilih 0,803 lebih besar dari nilai batas yaitu 0,6. Maka dapat dinyatakan semua item variabel dinyatakan reliable dan dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan. 4.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 



apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS V20 yaitu sebagai berikut:    Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel Koefisien Regresi t Hitung Signifikan Keterangan Sikap 0,383 4,254 0,000 Signifikan Persepsi 0,496 5,714 0,000 Signifikan Konstanta 1,522 1,552 0,124 Signifikan F Hitung 114,062 Sig F 0,000 R 0,838 R Square 0,702 
Sumber: Hasil olah data IBM SPSS V20, 2020. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) adalah 1,522, sedangkan nilai koefisien variabel sikap adalah 0,383 dan nilai koefisien variabel persepsi adalah 0,496. Sehingga persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut: Y= 1,522+0,383X1 +0,496X2 + e 



Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat dijelaskan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 1. Nilai koefisien X1 sebesar yang berarti apabila nilai variabel sikap   0,383 yang berarti apabila nilai variabel persepsi meningkat 1 poin maka keputusan memilih produk deposito sipatuwo akan naik sebesar 0,383 satuan dengan asumsi X2 tetap.  2. Nilai koefisien X2 sebesar 0,496 yang berarti apabila variabel persepsi meningkat 1 poin maka keputusan memilih produk deposito sipatuwo akan naik sebesar 0,496 satuan dengan asumsi X1 tetap. 3. Nilai konstanta sebesar 1,522 yang berarti bahwa apabila nilai variabel sikap dan variabel persepsi terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo sebesar 1,522. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai korelasi regresi R yang bernilai positif antara variabel sikap dan persepsi terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo sebesar 0,838.  4.5.4 Uji Parsial (Uji T) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara bersendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Menurut Imam Ghozali (2011) apabila nilai thitung > ttabel dengan serta tingkat signifikannya (p-value) < 5%, maka hal ini menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima. 



Adapun hasil dari pengujian parsial dengan menggunakan IBM SPSS V20 sebagai berikut:      Tabel 4.12 Uji Parsial (Uji T)   
            Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. 90.0% Confidence 
Interval for B 

B Std. 
Error 

Beta Lower Bound Upper 
Bound 

1 

(Constant) 1.570 1.031  1.522 .131 -.143 3.284 

X1 .372 .092 .366 4.061 .000 .220 .524 

X2 .504 .088 .514 5.699 .000 .357 .651 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS V20, 2020.  Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengaruh variabel sikap terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba.  



Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien harga (b1) bertanda positif yaitu sebesar 0,372, t hitung sebesar 4,061 yang nilainya diatas t tabel sebesar 1,66071 (4,061 > 1,66071) dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% atau 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian H0 ditolak H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kredit (X1) terhadap keputusan memilih  berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin baik sikap maka keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba akan mengalami peningkatan. 2. Pengaruh Variabel Persepsi terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba. Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai koefisien harga (b1) bertanda positif yaitu 0,504, t hitung sebesar 5,699 yang nilainya diatas t tabel sebesar 1,66071 (5,699 > 1,66071), dengan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% atau 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian H0 ditolak H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi (X2) terhadap keputusan memilih  positif dan signifikan. Artinya semakin baik persepsi maka keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Bulukumba  juga akan mengalami peningkatan. 4.5.5 Uji Simultan (Uji F)  Uji F ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-sama variabel independen, yaitu menentukan pengaruh dan tingkat signifikan digunakan α =0,05 atau 5% melalui SPSS. Tabel 4.13 



Hasil Uji Simultan (Uji F)  
           ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 408.789 2 204.395 102.832 .000b 

Residual 186.840 94 1.988   
Total 595.629 96    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS V20, 2020.  Berdasarkan tabel 4.13 perhitungan secara simultan diperoleh F hitung sebesar 102,832 dan probabilitas F 0,000. Dengan demikian H0 ditolak H1 diterima karena probabilitas F 0,000 kurang dari tingkat signifikan 5% (0,05) dan F hitung 102,832 lebih besar dari F tabel 3.09. Artinya secara bersama-sama variabel sikap dan variabel persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba.  4.5.6 Analisis Koefisien Determinasi (R Square) Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS V20.  Tabel 4.14 Koefisien Determinasi  



Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Chang

e 

1 .828a .686 .680 1.40984 .686 102.832 2 94 .000 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS V20, 2019.  Berdasarkan tabel 4.14 diatas nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,686 hal ini menunjukkan bahwa 68,6% keputusan memilih produk deposito sipatuwo dipengaruhi oleh variabel sikap dan persepsi. Sedangkan sisanya 31% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini yaitu  factor budaya,  hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kotler (2003) dimana budaya, sub budaya, dan kelas social sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Selain factor budaya, perilaku pembelian juga dipengaruhi oleh factor social diantaranya, kelompok acuan yang diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang begitupun peran dan status dimana semakin tinggi peran seseorang didalam sebuah organisasi maka akan semakin tinggi pula status mereka di dalam organisasi tersebut dan secara langsung dapat berpengaruh dapat berdampak pada perilaku pembeliannya 4.6 Pembahasa Hasil Penelitian  4.6.1 Pengaruh Sikap  terhadap Keputusan Memilih Produk Deposito Sipatuwo   KSP Berkat  Secara Parsial 



Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel sikap (X1) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan memilih produk deposito Sipatuwo (Y), terlihat juga bahwa nilai t hitung lebih besar dari ttabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba. Artinya semakin baik sikap maka keputusan memilih produk deposito Sipatuwo KSP Berkat Bulukumba juga akan mengalami peningkatan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Annisa (2016), dengan judul “ Analisis Pengaruh Persepsi, Preferensi dan Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Perbankan Syariah (Studi kasus Di Kecamatan Mungkin Kabupaten Magelang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap memiliki hubungan positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian jasa perbankan syariah. Dan penelitian lain juga sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Akbar (2010) , dengan judul  “Analisis Pengaruh Motivasi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda (Studi kasus pada Konsumen Sepeda Motor Honda di Semarang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi konsumen, persepsi, kualitas, sikap konsumen secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan dengan keputusan pembelian daripada persepsi kualitas dan sikap konsumen.  4.6.2 Pengaruh Persepsi terhadap Keputusan Memilih Produk Deposito Sipatuwo KSP Berkat secara Parsial  



Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel persepsi (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan memilih produk tabungan deposito (Y), terlihat juga bahwa nilai t hitung  lebih besar dari t tabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba. Artinya semakin baik persepsi maka keputusan memilih produk deposito sipatuwo akan mengalami peningkatan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Amijaya (2010), dengan judul “Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko,  dan Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi memiliki hubungan parsial secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Internet Banking. Dan penelitian lain juga sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Setiasih (2011), dengan judul “Analisis persepsi, Preferensi, Sikap dan perilaku Dosen terhadap Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi dan sikap secara parsial memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap perilaku dosen fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Terhadap Perbankan Syariah. 4.6.3 Pengaruh Sikap dan Persepsi Terhadap Keputusan Memilih Produk Deposito Sipatuwo KSP Berkat secara Simultan Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Sikap dan Persepsi berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan memilih, terlihat juga 



bahwa nilai  f hitung lebih besar dari f tabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel sikap dan persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk. Artinya secara bersama-sama (simultan) variabel sikap dan variabel persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba. Selanjutnya analisis koefisien determinasi, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar presentase variabel independen bersama-sama menerangkan variabel dependen. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,686 hal ini menunjukkan bahwa 68% keputusan memilih dipengaruhi oleh variabel sikap dan persepsi. Nilai R tersebut mendekati angka 1 berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Isnaini (2016), dengan judul “Pengaruh Persepsi dan Sikap Perspektif Pengambilan Keputusan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada pegawai IAIN Salatiga)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi, dan sikap perspektif pengambilan keputusan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhhadap keputusan pegawai IAIN Salatiga pada Bank Syariah. Serta penelitian terdahulu yang juga sejalan dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Idak (2018), dengan judul “Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan sikap Nasabah Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Barak Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian menunjukkan 



bahwa motivasi, persepsi, dan sikap nasabah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Baraka Kabupaten Enrekang.    BAB V PENUTUP  5.1 Kesimpulan    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Sikap dan Persepsi Terhadap Keputusan Memilih Produk Deposito Sipatuwo KSP Berkat cabang Bulukumba  dapat ditarik  beberapa kesimpulan yaitu: 1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen yaitu variabel sikap secara parsial terhadap dependen yaitu keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba.  2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen yaitu variabel persepsi secara parsial terhadap dependen yaitu keputusan memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba. 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen yaitu variabel Sikap dan variabel Persepsi secara simultan terhadap variabel dependen yaitu 



keputusan nasabah dalam memilih produk deposito sipatuwo KSP Berkat Cabang Bulukumba.  5.2 Saran   Berdasarkan hasil penelitian Pengaru Sikap dan Persepsi Terhadap Keputusan Memilih Produk Deposito Sipatuwo KSP Berkat cabang Bulukumba , maka penulis mengusulkan saran sebagai berikut: 1. Bagi KSP Berkat diharapkan agar memperhatikan perilaku nasabah yang setiap saat akan berubah karena tuntutan kenyamanan dan kepuasan. Hal ini harus selalu diperhatikan adalah perilaku nasabah dalam mengambil deposito Sipatuwo. 2. Bagi KSP Berkat diharapkan lebih banyak mempromosikan deposito kepada nasabah atau non nasabah yang bisa menarik perhatian orang banyak dengan begitu dapat meningkatkan populasi nasabah KSP Berkat Cabang Bulukumba.  3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti sikap dan persepsi nasabah misalnya melalui wawancara terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi dari angket yang telah tersedia.     
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