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ABSTRAKSI 

Menabung adalah salah satu solusi masyarakat guna menghadapi kebutuhan yang 
tidak terduga. Persepsi masyarakat terhadap atribut tabungan dipengaruhi banyak faktor. Tiap 
individu mempunyai pandangan dan tujuan yang berbeda-beda. Diantaranya yang 
mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap atribut tabungan yaitu  faktor personal dan 
sosial 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) faktor apa saja yang mempengaruhi 
persepsi masyarakat terhadap atribut produk tabungan di bank syariah mandiri pabelan 
Sukoharjo? 2) Faktor manakah yang paling mempengaruhi masyarakat terhadap atribut 
produk tabungan di bank syariah mandiri pabelan Sukoharjo ? 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini : uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji hipotesis 
meliputi analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Hasil dari 
analisis data menunjukkan bahwa variabel personal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap atribut produk tabungan, sedangkan variabel sosial berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap atribut produk tabungan di bank syariah mandiri pabelan Sukoharjo dan 
variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat terhadap atribut 
tabungan di bank syariah mandiri pabelan Sukoharjo adalah variabel faktor sosial yang 
ditunjukkan nilai β sebesar 0,774. Jadi hipotesis yang menyatakan “Diduga variabel personal 
adalah variabel yang dominan pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat terhadap atribut 
produk tabungan di bank syariah mandiri pabelan Sukoharjo” terbukti kebenarannya. 

 

Kata kunci : Sosial, Personal, Bank Syariah, Atribut Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan pesat dialami Indonesia dalam dunia perbankan pada akhir-akhir ini. 

Hal ini terlihat dari jumlah industri perbankan yang mulai bermunculan di Indonesia dan 

diimbangi dengan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. 

Masyarakat menginginkan adanya lembaga atau perusahaan ekonomi yang dapat 

menyempitkan kesenjangan sosial guna mewujudkan kemakmuran masyarakat, gejolak 

ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan 1997  masih kita rasakan sampai 

sekarang, gejolak yang menyadarkan kita akan pentingnya mencari dan mengembangkan 

sistem ekonomi alternatif yang mampu mencegah praktik kapitalisme di Indonesia. 

Didasarkan pada dana pihak ketiga (DPK) dapat dilihat adanya peningkatan yang 

signifikan pada febuari 2009 data statistik yang diterbitkan oleh bank BI. Untuk bank 

umum produk Giro pada tahun 2007 sebesar 3,750 miliar naik pada 2008 naik menjadi 

3,810 miliar; produk tabungan pada tahun 2007 sebesar 9,454 miliar naik pada tahun 

2008 naik menjadi  11,410 miliar. Hal ini juga terjadi pada nasabah bank syariah pada 

tahun 2007 sebesar 14,807 miliar naik pada tahun 2008 sebesar 20,143 miliar. 

Peluang bank berbasis syariah menjanjikan untuk kedepannya, apalagi mengingat 

pangsa pasar yang sangat besar. Wajar jika bank konvensional gencar menawarkan 

produk bank berbasis syariah kepada nasabahnya dengan menonjolkan sistem sesuai 

syariat Islam. 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut,  maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai perilaku konsumen dengan judul " PERSEPSI 



MASYARAKAT TERHADAP ATRIBUT PRODUK TABUNGAN (Studi Empiris 

Di Bank Syariah Mandiri Pabelan Sukoharjo) ". 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penulisan ini antara lain: 

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat 

Sukoharjo terhadap atribut produk tabungan di bank syariah Mandiri. 

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling mempengaruhi persepsi 

masyarakat Sukoharjo terhadap atribut produk tabungan di bank syariah Mandiri. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Konsumen 

1. Faktor Sosial Perilaku Konsumen 

Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yeng relatif homogen dan 

permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-

nilai, minat, dan perilaku yang serupa (Semuel, 2007). 

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yaitu: 

a. Group 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup kecil. Kelompok 

di mana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh langsung disebut 

membership group. Membership group terdiri dari dua, meliputi primary groups 

(keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja) dan secondary groups yang lebih 

formal dan memiliki interaksi rutin yang sedikit (kelompok keagamaan, 



perkumpulan profesional dan serikat dagang) (Kotler, Bowen, Makens, 2003: 203-

204). 

b. Family Influence 

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. Pelaku 

pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian 

produk dan servis yang berbeda (Kotler, Bowen, Makens, 2003: 204). 

c. Roles and Status 

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, perkumpulan-

perkumpulan, organisasi. Sebuah Role terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada 

seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Tiap peran 

membawa sebuah status yang merefleksikan penghargaan umum yang diberikan 

oleh masyarakat (Kotler, Amstrong, 2006: 135). 

2. Faktor Personal Perilaku Konsumen 

Faktor Pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang 

berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten 

dan bertahan lama terhadap lingkungan (Semuel, 2007). 

Keputusan Membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu: 

a. Economic Situation 

Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk, 

contohnya sony diposisi kan konsumen kelas atas sedangkan cross dimaksudkan 

untuk konsumen menengah. Situasi ekonomi seseorang sangat mempengaruhi 

pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu (Kotler, 

Amstrong, 2006: 137). 

 

 



b. Lifestyle 

Pola kehidupan seseorang yang di ekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, 

dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari kebudayaan, kelas 

sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang 

berbeda (Kotler, Amstrong, 2006: 138). 

c. Personality and Self Concept 

Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada 

kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri, 

contohnya orang yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, otonomi, 

defensif, mudah beradaptasi dan agresif (kotler, Amstrong, 2006: 140). 

d. Age and Life Cycle Stage 

Orang-orang yang mengubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan 

siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi seringkali 

berhubungan dengan umur, membeli juga dibentuk oleh family life cycle. 

Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan umur sering diperhatikan oleh 

pelaku pasar. Ini mungkin di karenakan oleh perbedaan yang besar dalam umur 

antara orang-orang yang menentukan strategi marketing dan orang-orang yang 

membeli produk atau servis (Kotler, Bowen, Makens, 2003: 205-206). 

e. Occupation 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang akan dibeli. 

Contohnya, pekerjaan kontruksi sering membeli makan siang dari catering yang 

datang ke tempat kerja. Bisnis eksekutif, membeli makan siang dari full service 

restoran, sedangkan pekerjaan kantor membawa makan siangnya dari rumah 

atau membeli dari restoran cepat saji terdekat (Kotler, Bowen, Makens, 2003: 

207). 



A. Produk 

1. Pengertian Produk 

Produk adalah segala yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang bisa memuaskan kebutuhan atau 

keinginan. Itu mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide 

(Kotler, Amstrong, 2006: 35). 

2. Klasifikasi Produk 

Secara tradisional, pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan ciri-

cirinya; daya tahan, wujud, dan penggunaan (konsumen dan industri). Setiap 

jenis produk memilki strategi bauran pemasaran yang sesuai (kotler, keller, 

2006: 6). 

3. Atribut Produk 

Atribut  produk adalah unsur pertama dan terpenting dalam bauran 

pemasaran (kotler, keller, 2006: 35). Atribut meliputi merk, kemasan, jaminan 

(garansi), pelayanan dan sebagainya. 

a. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol / lambang, desain, 

warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk 

pesaing. 

b. Kemasan 

Pengemasan (packaging) merupakan semua kegiatan merancang dan 

memproduksi wadah untuk produk. 

 

 



c. Pemberian label (Labeling) 

Berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari 

suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan 

penjual. 

d. Layanan Pelengkap (Supplementary Service) 

Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau 

layanan, baik itu jasa sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa 

sebagai pelengkap. 

e. Jaminan (garansi) 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, di mana konsumen akan diberi ganti rugi 

apabila produk ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan 

atau dijanjikan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Kerangka Pemikiran 

Model pengaruh variabel sosial dan personal terhadap variabel atribut 

tabungan dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Atribut Tabungan(Y) 

Sosial (X1) 
(Kotler, Amstrong, 2006:202) 

Personal (X2) 
(Kotler, Amstrong, 2006:135) 



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 

 

B. Definisi Oprasional Variabel 

1. Independent Variable (Variabel bebas/ Variabel yang mempengaruhi) 

Variabel bebas menurut Winardi (2005) adalah Variabel yang nilainya 

ditentukan oleh berbagai kekuatan, baik yang dikendalikan ataupun tidak 

dikendalikan yang menyebabkan variabel tersebut mencapai setiap nilai di 

daerah kemungkinan, biasanya dinyatakan dengan variabel X.  

Variabel bebas dari penelitian ini adalah variabel sosial dan personal. 

a. Sosial 

Faktor sosial adalah sikap dan perilaku seseorang yang dipengaruhi 

oleh aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan 

sekitar (Kotler, Amstrong, 2006: 202). Variabel ini diukur dengan groub, 

family, influence, roles, and status. 

b. Personal 

Faktor personal adalah faktor yang timbul dari diri manusia itu sendiri 

(Kotler, Amstrong, 2006: 135). Variabel ini diukur dengan economic 

situation, lifestyle, personality and self concept, age and life cycle stage, 

occupation. 

2. Dependent Variable (Variabel terikat/ Variabel yang dipengaruhi) 

(Nawawi dan Martini, 1994: 51) 

variabel terikat adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki pula 

sejumlah aspek atau unsur di dalamnya, yang berfungsi menerima atau 

menyesuaikan diri dengan kondisi variabel lain(variabel bebas). Variabel 

terikat terdiri dari penelitian ini adalah atribut tabungan. 



 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Berdasarkan penelitian Maulana (2005), maka peneliti mempunyai 

suatu hipotesis: 

Diduga variabel sosial dan personal. Mempunyai pengaruh yang signifikan 

persepsi masyarakat terhadap atribut produk tabungan di bank syariah mandiri 

pabelan Sukoharjo. 

 

HASIL PENELITIAN 

Dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap atribut tabungan harus melihat beberapa 

faktor yaitu faktor sosial dan faktor personal. Penilaian terhadap Atribut Tabungan 

merupakan hal untuk melihat seberapa jauh persepsi masyarakat terhadap atribut tabungan itu 

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Adanya persepsi masyarakat terhadap atribut 

tabungan akan dapat memberikan minat pada perusahaan perbankan. Semakin banyak 

masyarakat yang menggunakan perusahaan perbankan itu menandakan minat yang tinggi 

untuk menyimpan dana.  Penelitian ini meneliti tentang PERSEPSI MASYARAKAT 

TERHADAP ATRIBUT PRODUK TABUNGAN (Studi Empiris Di Bank Syariah 

Mandiri Pabelan Sukoharjo). Pembahasan dalam penelitian dilakukan secara parsial 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Atribut Tabungan 

Dari hasil analisis uji regresi dan hipotesis ditemukan bahwa variabel faktor 

sosial memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel Atribut 



Tabungan. Hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa hasil nilai β sebesar -0,211 dengan 

probabilitas hitung (p-value) sebesar 0,036 dan nilai probablitas standar (p-α) 

sebesar 0,005, karena nilai p-value lebih kecil dari nilai p-α sehingga penelitian itu 

dinyatakan memiliki pengaruh signifikan. 

Hal ini mengindentifikasi bahwa faktor sosial memberikan sinyal negatif 

terhadap Atribut Tabungan karena masyarakat luas memiliki persepsi yang berbeda-

beda perusahaan perbankan.   

2. Pengaruh Faktor Personal Terhadap Atribut Tabungan 

Dari hasil analisis uji regresi dan hipotesis ditemukan bahwa variabel faktor 

personal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Atribut 

Tabungan. Hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa hasil nilai β sebesar 0,774 dengan 

probabilitas hitung (p-value) sebesar 0,000 dan nilai probablitas standar (p-α) 

sebesar 0,005, karena nilai p-value lebih kecil dari nilai p-α sehingga penelitian itu 

dinyatakan memiliki pengaruh signifikan. 

Hal ini mengindentifikasi bahwa faktor  personal memberikan sinyal positif 

terhadap Atribut Tabungan karena faktor ini muncul dalam diri sendiri bukan dari. 

Faktor ini merupakan hal yang paling utama dalam menumbuh keyakinan untuk 

menabung semakin seseorang merasa nyaman, aman terhadap uang yang disimpan 

maka semakin yakin akan keputusan yang diambil. 

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki pengaruh 

paling dominan adalah variabel faktor personal dengan nilai β sebesar 0,774. 

 

 

 

 



Kesimpulan 

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh faktor sosial (X1), dan faktor personal (X2), terhadap atribut tabungan dengan 

bantuan Software SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel faktor sosial memiliki pengaruh negatif 

terhadap variabel atribut tabungan dan dapat dibuktikan hasil dari nilai p-value 

sebesar 0,036 (0,036<0,05) sedangkan variabel faktor personal memiliki pengaruh 

positif terhadap atribut tabungan dan dapat dibuktikan hasil dari nilai p-value 

sebesar 0,000 (0,000<0,036). 

2. Hasil Uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel 

faktor sosial dan faktor personal terhadap atribut tabungan yang dibuktikan  nilai 

Fhitung sebesar 32,330 dengan nilai p-value sebesar 0,000 karena nilai p-value lebih 

sedikit dari nilai p-α (0,000<0,05). 

3. Hasil koefisien determinasi (R²) menunjukan bahwa nilai R² sebesar 0,531. Hal ini 

berarti bahwa 53,1% dapat dijelaskan dengan variabel faktor sosial dan faktor 

personal Sedangkan sisanya 46.9% dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

4. Hasi dari uji regresi juga dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan 

adalah variabel faktor personal dengan dibuktikan nilai β sebesar 0,774. 

A. Keterbatasan 

Dalam Penelitian ini terdapat keterbatasan yang bisa menjadi bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya, diantaranya: 

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terbatas. 

2. Indikator masing-masing variabel jumlahnya terbatas. 



3. Penelitian tidak dapat membedakan jawaban yang sesuai dengan kenyataan 

dengan jawaban yang ditulis sesuai dengan selera responden sehingga terkadang 

jawaban tidak sesuai. 

B. Saran  

Berdasarkan dari penelitian ini maka dapat ditindak lanjuti sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan perlu memperhatikan dari segi kualitas pelayaman, keamanan, 

promosi agar nasabah merasa tenang, aman, dan tertarik untuk menyimpan uang 

di perusahaan perbankan . 

2. Bagi penelitian yang akan datang disarankan menambah jumlah variabel dan 

menambah jumlah indikator yang akan digunakan dalam penelitian agar hasil 

penelitian menjadi lebih baik. 
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