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ABSTRAKSI 

Pad a saat ini perekonomian di Indonesia mengalami perbaikan secara 
perlahan-Iahan atau masa transisi, dimana kebutuhan masyarakat semakin 
meningkat dan diikuti pula kenaikan harga barang serta adanya tingkat 
suku bunga bank yang bersaing karena adanya beberapa bank yang 
membutuhkan modal, sehingga adanya berbagai masalah keuangan semakin 
penting. Maka adanya sarana simpan pinjam semakin penting untuk 
menutupi kebutuhan keuangan khususnya bagi pegawai negeri yang 
menerima gaji bulanan yang jauh dari layak. 

Jadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kola 
Surabaya sebagai sarana simpan pinjam yang membantu keuangan pegawai 
negeri untuk memberikan kemudahan dalam hal meminjam uang dengan 
cara yang mudah dan cepat serta memberikan bunga rendah. Dengan 
adanya atribut yang ditawarkan pada Koperasi Pegawai RI Pemerintah 
Kola Surabaya sehingga banyak konsumen pegawai negeri yang meminjam 
di koperasi ini, maka perlunya untuk menganalisis sikap konsumen pegawai 
negeri terhadap atribut yang ditawarkan unit simpan pinjam, karena 
apabila konsumen puas alau sikapnya mendukung adanya atribut yang 
ditawarkan maka konsumen pegawai negeri ini akan percaya dan setia 
terbadap unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
Pemerinlab Kola Surabaya. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap konsumen 
pegawai negeri terhadap atribut unit simpan pinjam serta apakah ada 
perbedaan sikap konsumen pegawai negeri berdasarkan karakteristik 
demografi yang meliputi usia, jenis kelamin,tingkat pendidikan dan tingkat 
pendapatan. Maka sebanyak 100 responden pegawai negen Pemerintab Kota 
Surabaya diminta penilaiannya terhadap unit simpan pinjam di Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu 
survey mengenai sikap konsumen yang sering memberikan ramalan yang 
akurat mengenai perilaku di masa datang. 

Perhitungan dan analisa data yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa sikap konsumen pegawai negeri lerbadap unit simpan pinjam 
merniliki sikap positip. Dimana sikap konsumen pegawai negeri mendukung 
adanya atribut yang ditawarkan unit simpan pinjam di koperasi ini, yang 
dianalisis dengan menggunakan model multi atribut Fishbein's. Sedangkan 
untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap menurut karakteristik 
demografi, menghasilkan adanya perbedaan pad a tingkat pendidikan 
dengan kecepatan pelayanan dan jenis kelamin dengan lokasi di unit simpan 
pinjam di koperasi pegawai negeri dan sisanya ten tang usia dan tingkat 
pendapatan tidak ada perbedaan sikap mengenai unit simpan pinjam di 
Koperasi Pegawai Republik llldonesia Pemerintah Kota Surabaya. 
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