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ABSTRACT

Name
SRN
Faculty
Study Program
Title

: Nurul Fauziah Olii
: 16.4.2.006
: Islamic Economics and Business
: Syari’ah Banking
: Factors Affecting the Customers’ Decisions to Use Datoe
Binangkang Sharia Pawnshop (CPS)

This study aims to determine the factors that affect customers’ decisions to
use Datoe Binangkang Sharia Pawnshops (CPS). This research was conducted in
Kotamobagu City. The method used in this research is qualitative. Methods of
data collection were applied in three ways, namely observation, interviews,
documentation. Data collection was carried out to obtain data in the field and then
analysed descriptive qualitatively. The results of this study are the factors that
influence customers’ decisions to use Datoe Binangkang sharia pawnshops
because of the ease, comfort, serenity, and security which are summarized in the
factors of location, service quality, promotion, family and sharia basis. Therefore;
it can be concluded that the variables of Service Quality, Location, Promotion,
Sharia basis as well as family factors influence the customer’s decision to use
Datoe Binangkang’s Sharia pawnshop (CPS).
Key Words

: Customers’ decisions, Sharia pawnshop, Datoe Binangkang
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ABSTRAK

Nama

: Nurul Fauziah Olii

NIM

: 16.4.2.006

Judul

: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah
Menggunkan Pegadaian Syariah (CPS) Datoe Binangkang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah (CPS) Datoe
Binangkang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.
Pegumpulan data dilakukan untuk memperoleh data di lapangan data tersebut
selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian
syariah (CPS) Datoe Binangkang karena kemudahan, kenyamanan, ketenangan,
dan keamanan yang terangkum dalam faktor lokasi, kualitas pelayanan, promosi,
keluarga dan alasan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Faktor
Kualitas Pelayanan, Lokasi, Promosi, Alasan Syariah serta faktor keluarga
mempengaruhi keputusan nasabah menggunkan pegadaian syariah (CPS) Datoe
Binangkang.
Kata kunci

: Keputusan nasabah, Pegadaian Syariah, Datoe Binangkang
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, kebutuhan manusia terus
berkembang. Begitu pula kebutuhan akan pendanaan untuk memenuhi
kebutuhannya yang terus menerus menjadi bertambah. Kegiatan pinjam
meminjam merupakan salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan dana
tersebut. aktivitas meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum
dengan sesuatu lembaga, baik lembaga keuangan informal maupun lembaga
keuangan resmi.
Lembaga keuangan informal merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi
lembaga keuangan tetapi tidak berlandaskan kekuatan hukum, misalnya ijon,
rentenir atau pun pihak lain yang membagikan pinjaman. Di Indonesia lembagalembaga ini paling utama beroperasi dipedesaan ataupun masyarakat kalangan
bawah. Lembaga keuangan resmi merupakan suatu badan usaha yang bergerak
dibidang keuangan untuk menyediakan jasa untuk nasabah ataupun masyarakat
dari kalangan bawah, yang pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi
keuangan dari pemerintah, misalnya lembaga pegadaian, asuransi, bank, pasar
uang dan lain-lain.1
Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua ialah, lembaga keuangan
bank serta lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga ini tidak hanya
mempunyai fungsi selaku lembaga intermediasi pula mempunyai fungsi untuk
menyalurkan dana kepada masyarakat serta senantiasa berupaya untuk
membagikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit.
Pegadaian ialah tempat untuk konsumen untuk meminjam uang dengan beberapa
barang individu konsumen selaku jaminannya. Mengusung slogan “mengatasi
masalah tanpa masalah”. Dengan moto pegadaian diharapkan masyarakat tidak
Adhi Iman Sulaiman, ‘Model Komunikasi Formal Dan Informal Dalam Proses
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat’, Jurnal Penelitian Komunikasi, (2013), h. 88
1

1

2

lagi berfikir dua kali untuk menggadaikan barang jaminan ataupun keperluan
meminjam dana di pegadaian syariah.2
Apabila masyarakat ingin melihat kondisi lembaga resmi yang dapat
dipergunakan untuk melakukan pinjam meminjam, bisa jadi masyarakat hendak
cenderung memilah lembaga resmi untuk penuhi kebutuhan dananya. Lembaga
resmi tersebut baik lembaga non bank. Saat ini masih terdapat kesan pada
masyarakat kalau meminjam ke bank merupakan sesuatu

yang lebih

membanggakan dibanding dengan lembaga resmi/formal sementara itu dalam
prosesnya tampaknya membutuhkan waktu yang relatif lama dengan persyaratan
yang lumayan rumit dan jaminan yang memberatkan. Sementara itu pemerintah
sudah memfasilitasi masyarakat dengan suatu indsutri Universal (perum) yang
sudah mempraktikkan system pegadaian secara resmi ialah pegadaian persero
yang menawarkan akses yang lebih gampang. 3
Pegadaian

ialah

lembaga

perkreditan

dengan

system

gadai

untuk

pertamakalinya. Hadir di Indonesia pada abad ke-17 yang dibawa dan
dikembangkan oleh maskapai perdagangan dari negera Belanda ialah V.O.C
(Vereenigde Oost Indische Compagnie). Dalam rangka memperlancar aktifitas
perekonomiannya, bertepatan pada tanggal 20 Agustus 1746 V.O.C lewat pesan
keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff didirikanlah pegadain pegadaian yang
bernama Bank Van Leening. Lembaga tersebut ialah lembaga kredit yang
membagikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Semenjak
itu, bentuk usaha pegadaian sudah mengalami beberapa kali perubahan sejalan
dengan pergantian peraturan-peraturan yang mengaturnya.

TA Idrus, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih
Produk Rahn Di Pegadaian Syariah Ar Hakim Medan Dengan (Cabang Metode Borda, 2018), h.
33-35
3
Jesslyn Kartawidjaja, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Semboyan Pegadaian Syariah
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Dalam Menarik Minat Gadai Masyarakat (Desa Sepit, Kec.
Keruak, Kab. Lombok Timur’ 2020), h. 1–9.
2

3

Pada masa perjuangan kemerdekaan, kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang
awal mulanya terletak di jalur Kramat Raya, Jakarta sempat dipindahkan ke
Karang Anyar (Kebumen) sebab suasana perang yang masih memanas. Agregasi
militer Belanda II membuat kantor pusat ini kembali dipindahkan ke Jakarta pasca
perang kemerdekaan. Semenjak saat itu Pegadaian telah beberapa kali berganti
statusnya, ialah sebagai Perusahaan Negara semenjak 1 Januari 1961, setelah itu
selaku industri Jawatan (Perjan), kemudian selaku sebagai Perusahaan Umum
(Perum), serta menjadi Perseroan pada tanggal 13 Desember 2011.4
Pegadaian mempunyai dua Unit usaha ialah unit usaha gadai konvensional
serta unit gadai syariah. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam,
oleh karena itu PT. Pegadaian (Persero) meluncurkan suatu produk gadai yang
berbasiskan

prinsip-prinsip

syariah

serta

sesuai

dengan

hukum

Islam.

Perkembangan produk-produk keuangan berbasis syariah juga makin gempar serta
mulai banyak yang diminati oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali
pegadaian. Semakin meningkat perkembangan produk-produk keuangan berbasis
membuat PT Pegadaian ikut serta dalam menyediakan produk-produk keuangan
berbasis syariah. Pegadaian sendiri ialah lembaga keuangan yang menyalurkan
pinjaman dengan dasar hukum gadai yang mempunyai tujuan untuk mencegah
praktik pegadaian gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar.5
Dengan diresmikannya Unit pegadaian Syariah, masyarakat mempunyai
variasi pilihan lagi untuk mendapatkan tambahan dana secara cepat dengan
prosedur yang gampang untuk dipenuhi kebutuhannya baik untuk konsumsi
maupun usaha. Keberadaan Pegadaian Syariah semata-mata sebagai alternatif
pilihan dari PT Pegadaian alternatif (Persero) untuk menawarkan jasa pinjaman
dengan sistem gadai yang diharapkan bisa menggerakan sektor rill dengan
bermacam kepentingan nasabah tidak saja umat muslim, namun juga non muslim
semakin maraknya perkembangan produk-produk berbasis syariah tidak menutup
kemungkinan nasabah non muslim tertarik untuk menggadaikan barangnya secara
4

Pirgon Matua, Sejarah Singkat Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, (Jakarta:

2003), h. 62
Saputra Randi, ‘Pegadaian Syariah Di Kota Medan’, Jurnal Ekonomi Dan
Keuangan, (2014), h. 35.
5

4

mudah dan cepat untuk memperoleh dana di Pegadaian Syariah. Meskipun
sebagian besar nasabah Pegadaian Syariah merupakan muslim tidak menutup
kemungkinan Pegadaian Syariah mempunyai nasabah non muslim dengan
membagikan data/informasi yang akurat, keuntungan dan nilai tambah yang akan
diperoleh jika menjadi nasabah.6
Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah yaitu memberikan pinjaman
kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman ini tidak terbatas
untuk golongan ataupun kelompok masyarakat tertentu, tetapi di Indonesia
pemanfaat lembaga keuangan masih didominasi oleh golongan menengah keatas,
serta masih sedikit menjangkau golongan menengah kebawah. Fungsi operasi
pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian
Syariah/ULGS selaku unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain perum
pegadaian. Tetapi, baru pada awal tahun 2004 Perum Pegadaian memisahkan
pegadaian syariah kedalam divisi tertentu ialah divisi usaha syariah dan
menjadikan tiap cabangnya selaku binaan Kantor Wilayah (Kanwil) Perum
Pegadaian. Tidak hanya itu, Perum Pegadaian juga sudah memiliki Dewan
Pengawas Syariah (DPS) sendiri yang bermanfaat untuk memberikan pengarahan
terhadap kehalalan produk yang diluncurkan.7
Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu metode yang
digunakan lembaga gadai adalah dengan menciptakan motto ‘‘menyelesaikan
masalah tanpa masalah’’. Dengan terdapatnya motto tersebut diharapkan
masyarakat tidak lagi segan ataupun ragu untuk datang ke pegadaian. Di
Indonesia saat ini, terdapat dua jenis lembaga gadai yaitu pegadaian konvensional
serta pegadaian syariah. Menurut Rais Implementasi operasi pegadaian syariah
pada dasarnya nyaris sama dengan pegadaian konvensional. tetapi yang
membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba ataupun
meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana perihal ini tidak
terdapat pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan
6
Yeni Salma Barlinti, ‘Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem
Hukum Nasional Di Indonesia’, 2010, h. 82
7
Luqman Nurhisam, ‘Kepatuhan Syariah Dalam Industri Keuangan Syariah’, Jurnal
Hukum, (2016), h. 77–96

5

adalah bisa memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat, dengan senantiasa menjauhkan praktek riba, qimar (spekulasi),
ataupun Gharar (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya
ketidakadilan serta kedzaliman pada masyarakat dan nasabah. 8
Dalam memilih suatu lembaga keuangan, nasabah akan mempertimbangkan
faktor-faktor tertentu sebelum memutuskan menggunakan layanan jasa Pegadaian
Syariah. Terkait dengan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian
Syariah, faktor yang sangat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih
menggunakan Pegadaian Syariah adalah lokasi, promosi, kualitas pelayanan, dan
alasan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah terhadap
keputusan pembelian menurut Kotler terdapat 4 P (Place, Price Promotion,
Product,) yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian.9
Di kota Kotamobagu sendiri baru terdapat 3 unit pelayanan Pegadaian
Syariah yaitu CPS Datoe Binangkang, UPS Al-Huda Kotamobagu dan UPS Pasar
Serasi Kotamobagu. Dari ketiga pegadaian syariah tersebut peneliti lebih memilih
pegadaian syariah Datoe Binangkang karena kualitas pelayanannya melebihi
ekspetasi nasabah, serta lokasi yang strategis berada dipusat keramaian kota
menjadi alasan nasabah lebih memilih pegadaian syariah, maka dari itu peneliti
tertarik melakukan penelitian dipegadaian syariah Cps Datoe Binangkang.
Pegadaian Syariah CPS Dotoe Binangkang berdiri dari tahun 2008 sampai dengan
sekarang. Produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah ini mempunyai
karakteristik semacam, tidak menuntut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,
menetapkan

uang

sebagai

alat

tukar

bukan

sebagai

komoditas

yang

diperdagangkan, serta keuntungannya diperoleh dari biaya jasa simpan barang
yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari benda atau barang yang digadaikan
seperti yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Yang menarik dari
Pegadaian Syariah yaitu prinsipnya dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas
8
Rachmad Saleh, ‘Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah
283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan’, Al-Tijary, (2016), h.
93–119
9
Kotler, ‘Bauran Pemasaran’, (2013), h. 99.
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Syariah pelayanan yang melebihi ekspetasi nasabah. perihal inilah yang jadi daya
tarik dari Pegadaian Syariah guna menarik minat nasabah untuk menggunakan
jasa layanan Pegadaian Syariah.
Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat membantu memberantas
praktek gadai gelap yang sangat memberatkan serta membebani masyarakat
kalangan bawah. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya berdirinya
pegadaian syariah itu karena bersifat sosial, bisa membantu meringankan beban
masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat
konsumtif, serta

tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan untuk

masyarakat.
Dari pernyataan diatas, bahwa nasabah/masyarakat akan lebih memilih
lembaga keuangan yang sesuai ekspetasi atau harapan. Pelayanan yang baik,
lokasi yang strategis, promosi yang dapat menarik masyarakat, alasan syariah
mempengaruhi keputusan pembelian. Nasabah akan cenderung lebih memilih
pegadaian syariah Datoe Binangkang dikarenakan sesuai harapan atau melebihi
harapan dari nasabah itu sendiri.
Tentunya dalam menetapkan keputusan memilih untuk menggunakan jasa
Pegadaian Syariah pada Pegadaian Syariah Datoe Binangkang, nasabah memiliki
alasan-alasan tertentu serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk
mengambil keputusan memilih pegadaian syariah. Kondisi inilah yang menarik
perhatian untuk dilakukan suatu penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN
PEGADAIAN SYARIAH

KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH

(CPS) DATOE BINANGKANG”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas,
maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam
memilih pegadaian syariah (CPS) Datoe Binangkang?

7

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, secara umum
penelitian ini memiliki tujuan untuk:
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah
dalam memilih pegadaian syariah (CPS) Datoe Binangkang.
D. Manfaat Penelitian
a) Bersifat ilmiah/teoritis
Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran serta
dapat dijadikan sebagai referensi dan pengembangan ilmiah tentang
pengetahuan faktor-faktor mempengaruhi keputusan nasabah memilih
pegadaian syariah.
b) Manfaat Terapan/praktis
Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk pihak-pihak yang
berkepentingan khususnya untuk penyusun, umumnya bagi instansi yang
bersangkutan serta lembaga-lembaga yang bergabung dalam dunia
ekonomi dan bisnis Islam.
E. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah uraian penjelasan serta variable ataupun istilah
secara operasional, mengenai variable penelitian yang diteliti yaitu:
1) Pengertian keputusan
Keputusan merupakan proses pemikiran tentang sesuatu problema
ataupun menjawab sesuatu persoalan apa yang harus dilakukan guna
untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan menjatuhkan sebuah
pilihan pada suatu alternatif.10
Keputusan ialah pertimbangan, penilaian, pemilihan diantara beberapa
alternatif.
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah

10

Ani Leon, Landasan Teori, dan Keputusan Nasabah, 2017, h. 11–35.
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a. Lokasi
b. Kualitas pelayanan
c. Promosi
d. Alasan syariah
3) Pengertian pegadaian syariah
Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang
yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang
atau pun hasil penjualannya.

11

Pegadaian syariah dapat juga diartikan

dengan menahan suatu barang milik penjamin sebagai jaminan atas
sejumlah pinjaman yang diberikan. Pastinya barang penjamin harus
mempunyai nilai ekonomis.

11

Abdul Ghofur Anshori, Pegadaian Syariah, 2004, h. 112

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep pengambilan keputusan
1.

Pengertian keputusan
Pengambilan keputusan, ialah suatu tindakan yang menetukan hasil dalam

memecahkan permasalahan dengan memilih suatu jalur tindakan diantara
sebagian alternatif yang terdapat lewat sesuatu proses mental dan berfikir logis
serta pula mempertimbangkan seluruh pilihan alternatif yang ada yang memilki
pengaruh negatif ataupun positif.12 Yang didukung oleh teorimya Mary Follet
menyatakan bahwa keputusan yakni sesuatu hukum ataupun sebagai hukum
situasi. Jika seluruh fakta dari situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang
terlibat, baik pengawas maupun pelaksana ingin mentaati hukumnya ataupun
ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati suatu perintah. Wewenang
tinggal dijalankan, namun itu merupakan wewenang dari hukum situasi.
Pengambilan keputusan adalah salah satu bentuk perbuatan berpikir serta hasil
dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan keputusan dalam
Psikologi Kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil
keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan permasalahan yang
mana ditandai dengan situasi dimana suatu tujuan diresmikan dengan jelas serta
dimana pencapaian suatu target diuraikan menjadi tujuan, yang pada saatnya
membantu untuk menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil.
Pengambilan keputusan pula berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai
dengan suatu proses perpindahan seseorang dari apa yang sudah mereka ketahui
terhadap pengetahuan lebih lanjut.13
Beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para Ahli, yaitu sebagai
berikut:

12

Jauharotul Isnaini, Pengambilan Keputusan, (2013), h. 33-41
Isnaini. h. 63
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Menurutjames A.F Stoner pengambilan keputusan yakni suatu proses yang
digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai pemecahan dari permasalahan.14
Menurut Ralp C. Davis menyatakan bahwa keputusan yaitu suatu hasil
pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan
merupakan suatu jawaban yang pasti terhadap suatu persoalan. Keputusan harus
menjawab sebuah pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya
dengan suatu perencanaan. Keputusan dapat pula berbentuk sesuatu tindakan
terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.15
Menurut Mary Follet menyatakan bahwa keputusan yakni sesuatu hukum
ataupun sebagai hukum situasi. Jika seluruh fakta dari situasi itu dapat
diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana ingin
mentaati hukumnya ataupun ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati
suatu perintah. Wewenang tinggal dijalankan, namun itu merupakan wewenang
dari hukum situasi.16
Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu
merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang
dapat menuntaskan suatu permasalahan dengan metode tertentu supaya bisa lebih
diterima oleh seluruh pihak. Setiap proses pengambilan keputusan senantiasa
menghasilkan satu pilihan final.
2. Macam-macam pengambilan keputusan
Macam-macam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:
1)

Keputusan Auto Generated
Pada keputusan yang satu ini keputusannya diambil dengan cepat dan
kurang mencermati

informasi,

data, fakta,

serta pada lapangan

keputusannya.
2) Keputusan Induced

Zahra Hayati ‘Teori-Teori Pengambilan Keputusan’, 2019, h. 4–11.
Kustiadi Basuki, ‘Pengertian Pengambilan Keputusan, (2019), h. 89–99
16
Kustiadi Basuki, ‘Pengaruh Akuntansi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan
Di PT.Cerenti Subur Kabupaten Kuatan Singingi’,(2019), h. 53
14
15

11

Keputusan induced diambil dengan bersumber pada scientific management
ataupun manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional
untuk dilaksanakan serta resikonya relative kecil, dalam proses
pengambilan keputusan lebih lambat atau lelet.
3.

Fungsi pengambilan keputusan
Fungsi pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari metode
pemecahan permasalahan mempunyai fungsi antara lain:
1) Awal dari seluruh aktivitas manusia yang sadar serta terarah, baik secara
institusional ataupun secara organisasional.
2) Suatu yang bersifat futuristik, yang maksudnya bersangkutpaut dengan
hari depan, masa yang akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya
berlangsung lumayan lama.17

4. Faktor-faktor mempengaruhi pengambilan keputusan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, menurut
Terry faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, ialah
:
a. Hal-hal yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang emosional ataupun
yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
b. Setiap keputusan harus bisa dijadikan bahan untuk mencapai tujuan setiap
keputusan jangan berorientasi pada kepentingan individu, namun harus
lebih mementingkan kepentingan
c. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh sebab itu buatlah alternatifalternatif tandingan
d. Pengambilan keputusan ialah tindakan mental dari tindakan ini harus
diganti menjadi tindakan fisik
e. Pengambilan keputusan yang efisien memerlukan waktu yang lumayan
lama
f. Diperlukan pengambilan keputusan yang instan untuk memperoleh hasil
yang baik
Siti Fatimah, ‘Pengaruh Gaya Hidup Dan Konsep Diri Terhadap Pengambilan
Keputusan Konsumen Dalam Memilih Coffeeshop Di Samarinda’,(2013), h. 1–8.
17
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g. Setiap keputusan sebaiknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu
benar
h. Setiap keputusan adalah tindakan permulaan dari serangkaian aktivitas
mata rantai berikutnya18

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah
1.

Lokasi
Lokasi merupakan keputusan manajemen tentang dimana tempat yang
strategis untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen. Lokasi pelayanan
jasa digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang ditujuh ialah
keputusan kunci. Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang hendak
digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana penyerahan jasa kepada
pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. Lokasi yang strategis serta
gampang

dijangkau

sangat

mempengaruhi

minat

nasabah

dalam

menggunakan jasa pegadaian syariah, dan lokasi pegadaian syariah dekat dari
jangkauan jalan raya memudahkan nasabah menemukan pegadaian syariah,
walaupun terdapat diantara nasabah yang tinggal agak jauh dari pegadaian
syariah.19
Lokasi mempunyai peranan penting dalam melakukan suatu usaha.
Karena berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha dengan keramaian pusat kota,
mudah dijangkau serta tersedia lahan parkir yang luas pada umumnya lebih
disukai nasabah. Nasabah cenderung mempertimbangkan lokasi sebelum
memutuskan membeli suatu produk. Sehingga adanya hubungan antara lokasi
dengan keputusan pembelian nasabah.
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Adib, aspek
lokasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan masyarakat
dalam

memilih.

Perihal

ini

diakibatkan

karena

konsumen

akan

Filani Gunady dan Yenny Mangoting, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2012 Melakukan Pergantian Kantor
Akuntan Publik’, Tax & Accounting Review, (2013), h. 11–13.
19
Dewi Silviana, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non
Muslim Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo’, 2018, h. 48
18
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mempertimbangkan lokasi pembelian yang dekat serta akses yang mudah.
Semakin dekat lokasi dan semakin mudah dijangkau nasabah maka akan
semakin mempengaruhi keputusan nasabah.20
Menurut Kotler salah satu kunci menuju sukses yaitu lokasi, lokasi
dimana dengan memilih komunitas. Keputusan ini sangat tergantung pada
kemampuan perkembangan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklimpolitik,
dan sebagainya.21
Menurut Kasmir lokasi adalah tempat melayani konsumen, bisa pula
diartikan sebagai tempat untuk memajangkan beberapa barang dagangannya.
Lokasi adalah aspek penting dalam saluran distribusi, lokasi yang baik dapat
menjamin tersedianya akses yang cepat, yang bisa menarik sebagian besar
konsumen.22
Menurut Lupioyadi Lokasi merupakan tempat dimana industri wajib
bermarkas melakukan operasi. Jadi lokasi merupakan tempat dimana suatu
usaha akan dilaksanakan. Lokasi merupakan aspek penting dari strategi
saluran, lokasi yang bagus mempermudah akses ketempat usaha menarik
banyak konsumen.23
Sedangkan menurut Lupiyoadi mendefiisikan lokasi merupakan tempat
dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Dalam perihal ini
terdapat tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu :
1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaanya
semacam ini maka dari itu lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan
hendaknya

memilih

tempat

dekat

dengan

konsumen

sehingga

mempermudah untuk dijangkau dengan kata lain harus strategis.

20

Natacha Ribeiro, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih
Produk Rahn Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat, 2014, h. 8-56
21
Rizqa Ram Tyas dan Ari Setiawan, ‘Pengaruh Lokasi Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di BMT Sumber Mulia Tuntang, 2012, h. 285
22
Aprinto Kusman, Kualitas Pelayanan Dan Harga, Lokasi Pengaruhnya Terhadap
Keputusan Pembelian Pada Zahara Hijab Collection Warujayeng’, 2018, h.69
23
Cindy Audina ‘Pengaruh Pelayanan, Lokasi, Pengetahuan, Dan Sosial Terhadap
Keputusan Menabung Di Ponorogo, (2018), h. 157-164
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2) Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam perihal ini lokasi tidak terlalu
penting namun yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus
senantiasa berkualitas
3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung. Berarti service
provider dan konsumen berinteraksi lewat fasilitas tertentu seperti
telepon, computer, dan surat.
Indikator lokasi yang sangat mempengaruhi keputusan memilih, ialah:
1) Akses, misalnya yang mudah atau gampang dijangkau transportasi
umum.
2) Visibilitas, lokasi bisa dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
3) Strategis, dekat dengan keramaian serta pertokoan. Banyaknya orang
yang lalu-lalang bisa memberikan peluang
4) Tempat parkir yang luas serta aman
5) Ekspansi, adalah tersedianya tempat yang lumayan luas untuk perluasan
usaha dikemudian hari luas dan aman.
6) Lingkungan, merupakan wilayah sekitar yang menunjang jasa yang
ditawarkan24
Berdasarkan teori di atas, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan lokasi dalam penelitian ini adalah letak yang strategis dari jangkauan
konsumen meliputi transportasi, lokasi pegadaian, terletak dipusat kota, serta
jarak antara lokasi pegadaian dengan rumah.
2. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan ialah salah satu kunci dalam memenangkan persaingan
dengan pasar. Ketika pegadaian sudah mampu menyediakan produk
berkualitas hingga sudah membangun salah satu fondasi untuk menghasilkan
kepuasan pelanggan.
Kualitas pelayanan menurut Tjiptono yaitu diartikan sebagai upaya
pemenuhan

kebutuhan

serta

keinginan

konsumen

dan

ketepatan

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. 25
Astika Pratiwi, ‘Pengaruh Lokasi, Harga, Dan Keberagaman Produk Terhadap Minat
Beli Pada Pasar Tradisional Argosari Wonosari Skripsi’,2016, h. 23-25
24
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Menurut Kotler kualitas pelayanan merupakan suatu kinerja yang bisa
ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Kinerja ini dapat berupa
tindakan yang tidak berwujud dan tidak berdampak pada kepemilikan barang
apapun serta terhadap siapapun.26
Menurut Wyckof kualitas jasa merupakan tingkatan keunggulan yang
diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk penuhi kemauan
pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan melampaui harapan
pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sempurna. Sebaliknya bila jasa
yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa
dianggap kurang baik.27
Kualitas layanan cenderung mempengaruhi keputusan pembelian sebab
pelayanan yang dinilai baik serta melebihi ekspetasi akan dipresepsikan
sebagai kualitas layanan yang ideal. Perihal tersebut akan membuat nasabah
semakin yakin untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Dan sebaliknya
bila kualitas layanan yang dinilai buruk akan dipresepsikan sebagai kualitas
layanan yang kurang baik. Jika dianggap kurang baik maka nasabah akan
enggan serta tidak tertarik lagi dengan pegadaian syariah.28
Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menciptakan
kepuasan yang tinggi dan pembelian secara berulang atau lebih sering.
Definisi kualitas jasa berpusat pada pemenuhan kebutuhan serta keinginan
pelanggan dan ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan
pelanggan.
Menurut Edvarsdsson dalam buku Tjiptono dan Chandra produktivitas
biasanya senantiasa dikaitkan dengan kualitas serta profitabilitas. Meskipun

I. Sembiring, ‘Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitass Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan Dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan, (2014), h. 3-5
26
Conny Sondakh, ‘Kualitas Layanan, Citra Merek Dan Pengaruhnya Terhadap
Kepuasan Nasabah Dan Loyalitas Nasabah Tabungan (Studi Pada Nasabah Taplus BNI Cabang
Manado)’ (2015), h. 19–32.
27
Fatmawati Kalebos, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan
Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan, (2016), h.48-50
28
H. Destyani dan S. Saryadi, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Nasabah Pada Pt Pegadaian (Persero) Cabang Kendal’, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis,(2016), h.
80–87.
25

16

demikian ketiga konsep tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda,
yaitu sebagai berikut:
1) Produktivitas menekankan pemanfaatan (utilisasi) sumber daya, yang
kerap kali diikuti dengan penekanan biaya serta rasionalisasi modal.
Fokus utamanya terletak pada produksi/operasi
2) Kualitas lebih menekankan aspek kepuasan pelanggan serta pemasukan
Fokus utamanya yaitu customer utility
3) Profitabilitas ialah hasil dari hubungan antara penghasil (uncome), biaya
dan modal yang digunakan29
Pegadaian syariah adalah perusahaan yang menawarkan kualitas pelayanan
yang baik sehingga jadi nilai tambah tersendiri, indikator kualitas pelayanan
sebagai berikut :
1) Keandalan (Reability) adalah keahlian perusahaan untuk memberikan
pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
2) Daya Tanggap (Responsiveness) merupakan suatu kemauan untuk
membantu serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada
pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
3) Jaminan (Assurance) adalah

pengetahuan, kesopanan, serta keahlian

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para
pelanggan pada perusahaan
4) Empathy, ialah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi
yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami
keinginan dari konsumen.
5) Bukti fisik (Tangibles) adalah keahlian suatu perusahaan dalam
membuktikan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan saran dan prasaranan fisik serta keadaan lingkungan
sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh
pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan lain

29

Gerry Macruar, ‘Kualitas Pelayanan Dan Profitabilitas’, (2012), h. 37–39.
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sebagainya). Peralatan serta perlengkapan yang dipergunakan (teknologi)
serta penampilan pegawainya.30
Dari teori diatas tentang kualitas pelayanan tersebut bisa diambil kesimpulan
bahwa kualitas pelayanan merupakan seluruh bentuk aktivitas yang dilakukan
oleh pegadaian guna memenuhi harapan nasabah. Pelayanan dalam perihal ini
diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang
berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, keahlian serta keramahtamahan yang
ditunjukan lewat perilaku serta watak, memberikan pelayanan untuk kepuasan
nasabah.
3. Promosi
Promosi

mencerminkan

kegiatan-kegiatan

yang

mengkomunikasikan

keunggulan produk serta membujuk konsumen untuk membelinya. Jadi, promosi
merupakan aktivitas yang diperuntukan untuk mempengaruhi konsumen agar
dapat mengenal produk yang ditawarkan diperusahaan dan setelah itu mereka
menjadi senang sehingga membeli produk tersebut. Promosi ialah fasilitas yang
paling ampuh untuk menarik serta mempertahankan nasabah. Adapun kegiatankegiatan yang termasuk dalam promosi adalah periklanan, promosi penjualan,
personal selling dan publisitas. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang
dapat dilakukan pegadaian untuk mempengaruhi permintaan produknya.
Kemungkinan yang banyak itu bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok variabel
yang dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, place serta promotion.
Menurut Kotler dan Amstrong dalam Kosasih dan Liu promosi merupakan
suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan serta membujuk pasar tentang
produk ataupun jasa yang baru pada perusahaan lewat iklan, penjualan pribadi,
promosi penjualan, ataupun publikasi.31
Pegadaian

dalam

memasarkan

produknya

perlu

merancang

serta

menyebarkan informasi tentang kehadirannya, ketersediaannya, identitas produk
30
Mativa, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pegadaian
Syariah, (2019), h. 55.
31
Muhammad Sholikul Hadi, Gadai Syariah, Pegadaian Syariah, 2013, h. 78.
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dan keadaan produknya dan manfaat yang dapat diperoleh para nasabah/calon
pelanggan atas produk ditawarkan oleh pegadaian tersebut. Usaha untuk
mengenalkan produk kepada pasar yaitu promotionmix, kegiatan-kegiatan yang
mengkombinasikan

keunggulan

produk

serta

membujuk

nasabah

untuk

membeli.32
Promosi adalah salah satu alat komunikasi antara penjual dengan pembeli
yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha (bisnis). Dengan berpromosi,
penjual bisa menyebarluaskan informasi usaha (bisnis), memengaruhi, ataupun
membujuk pembeli/konsumen, serta pula biasa menegaskan supaya barang/jasa
yang kita jual tidak terlupakan dari benak para konsumen. Tidak hanya promosi
dari brousur yang disebarkan oleh pegadaian bisa pula dari mulut ke mulut.
Tujuan Promosi:
Menurut Hapsari tujuan kegiatan promosi antara lain:
1) Menginformasikan barang/jasa
2) Menarik konsumen untuk melakukan pembelian
3) Mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang.
Bentuk-bentuk promosi antara lain:
1) Periklanan (Advertising)
Yaitu

setiap

bentuk

persentasi

dan

promosi

non-personal

yang

membutuhkan biaya tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor.
2) Penjualan Perseorangan (Personal Selling)
Yaitu persentasi personal oleh tenaga penjualan suatu perusahaan dengan
tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan atau
ikatan dengan pelanggan.
3) Promosi penjualan (Sales Promotion)
Yaitu insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau
penjualan suatu produk atau jasa.
4) Hubungan Masyarakat (Public Relation)
32
Shofia Purnamasari, ‘Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan
Penjualan Jasa Produk (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam
Banjarmasin)’, (2018), h. 25
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Yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai public pergadaian
dengan citra pegadaian yang bagus, serta menangani atau meluruskan
rumor, cerita, dan event yang tidak menguntungkan
5) Informasi dari Mulut ke Mulut (Word of Mouth)
Yaitu informasi tentang kualitas pegadaian dari mulut ke mulut
6) Pemasaran Langsung (Direct Marketing)
Yaitu hubungan-hubungan langsung dengan masing-masing nasabah yang
dibidik secara seksama dengan tujuan baik untuk mendapatkan asumsi
segera, ataupun untuk membina hubungan dengan nasabah yang langgeng.33

Dengan demikian promosi yaitu aktivitas pegadaian yang dilakukan dalam
rangka memperkenalkan produk kepada nasabah sehingga dengan kegiatan
tersebut nasabah tertarik untuk melakukan pembelian ulang.

4. Alasan Syariah
Agama tampaknya memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan
manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama dikarenakan faktor tertentu
baik yang disebabkan oleh kepribadian ataupun lingkungan masing-masing.34
Agama sebagai fitrah manusia yang difirmankan Allah SWT dalam
Q.S Ar-Rum ayat 30:

َ َ َ َ ََ َ َ َ ه ه ََ َ ه
َ َ ه
َ َ َ ََ
َ ِ ِيل
َ ك ۡل دِلِين
َّۡللِۡ ۡذل ِك
ۡ ِۡللۡ ِق ۡٱ
ۡحن ِيفۡاۡ ۡف ِطۡرت ۡٱَّللِۡٱل ِِت ۡفطر ۡٱنلاس ۡعليۡهاۡ َۡل ۡتبۡد
فأق ِمۡ ۡوجۡه
ِ
َ

َ

َ

َ

َ

َ ُ َ
َ ۡك هنۡأك
َ ِينۡٱلۡ َق دي ُم
ُ ٱ دل
ِ َثۡٱنله
ۡ ٣٠ۡۡون
اسَۡلۡيعۡلم
ِ ۡو ۡل
ِ
Terjemahannya:
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam);
(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut
Feti Rukmanasari, ‘Pengaruh Pengetahuan, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Minat Nasabah Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah
Majapahit Semarang)’, 2017, h. 124.
34
Nunung Uswatun Habibah, ‘Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada
Pegadaian Syariah, (2017), h. 81–97
33
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fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, (itulah) agama yang
lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum
30:30).35
Dalam agama Islam seluruh transaksi baik dalam perdagangan,
pinjam-meminjam, serta sebagainya harus sesuai dengan Prinsip Syariah.
Demikian pula dalam bisnis Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah
menjadi sarana untuk mematuhi kepatuhan Syariah dalam menghindari
riba serta praktik gadai yang bathil. Perlu diperhatikan bagaimana
mekanisme transaksi dalam aktivitas ekonomi yang dibolehkan serta yang
tidak dibolehkan dalam Islam. Transaksi bisa menjadi haram bila tidak
mempunyai prinsip saling ridha, memiliki unsur riba, adanya faktor riba
atau ketidakjelasan dan akad yang tidak sesuai dengan syariah. Nasabah
tertarik menggunakan jasa pada lembaga keuangan yang berbasis syariah,
sebab adanya asas keagamaan yang dipandang lebih baik daripada
lembaga keuangan konvensional. Perihal ini disebabkan tidak adanya
unsur riba, sehingga memberikan ketenangan pada nasabah karena tidak
berhubungan dengan riba yang jelas diharamkan dalam Islam. Dan adanya
peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk membenarkan bahwasanya
operasional institusi Pegadaian Syariah memenuhi prinsip syariah.
Berdasarkan penelitian Setyowati dan Adib faktor alasan/aspek
syariah berpengaruh positif terhadap minat nasabah dalam menggunakan
jasa pegadaian syariah. Secara tidak langsung alasan/aspek syariah
sepatutnya

mendasari sebagian nasabah dalam memilih Pegadaian

Syariah,36 karena dalam Islam adanya larangan untuk berhubungan riba.
Agama sendiri ialah suatu nilai yang mempengaruhi cara hidup, cara

Nanang Hasan Susanto, ‘Menangkal Radikalisme Atas Nama Agama Melalui
Pendidikan Islam Substantif’ (2018), h. 65
36
Laila Maghfirah ‘Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah
menggunakan produk rahn pada pegadaian syariah (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Pegadaian
Syariah Kota Banda Aceh), 2011, H. 109
35
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berfikir, dan kebiasaan. Dengan demikian agama pula akan mempengaruhi
keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk.37
Indikator alasan syariah yang mempengaruhi menggunakan pegadaian syariah,
yaitu:
1) Kepatuhan agama
Menggunakan Pegadaian Syariah sebab berbasis Islam serta sesuai
dengan prinsip syariah Islam yang diyakini dirasa lebih baik
menetramkan, akad yang tidak bathil, pelayanan yang Islami dan tidak
melanggar ketentuan syariat Islam.38
Artinya pegadaian dalam beroperasinya mengikuti ketentuanketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat
secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah, apabila dirujuk pada
sejarah perkembangan pegadaian syariah itu sendiri, alasan pokok dari
keberadaan pegadaian syariah merupakan timbulnya pemahaman
masyarakat muslim

yang ingin

menjalankan seluruh aktivitas

keuangannya bersumber pada Alquran dan Sunnah. 39
2) Bisnis dijalankan dengan cara yang halal
Tidak adanya spekulasi dan ketidakjelasan. Sumber dana berasal
dari funder yang halal serta seluruh kegiatannya diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi dalam mengawal serta
membenarkan pegadaian syariah menjalankan bisnis pada keuntungan
yang

halal.

Apabila

terjadi

suatu

transaksi

yang

diragukan

kehalalannya, maka manajemen pegadaian syariah meminta pendapat
kepada DPS. DPS setelah itu melaksanakan rapat untuk membahas dan
memutuskan status hukum transaksi tersebut. Pegadaian syariah harus

37
Irma Ellysa dan Khusnul Hidayah, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat
Nasabah Non Muslim Memilih Pegadaian Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),(2019),
h. 7-11
38
Roficoh dan Ghozali, ‘Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, (2018), h. 27
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menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat melaksanakan bisnis
berbasis pada keuntungan yang halal.40
3) Tidak ada unsur riba
Tidak terdapat unsur riba dalam transaksi sebab cuman perlu
membayar biaya penitipan barang yang digunakan. Berbeda dengan
konvensional, dimana nasabah membayar bunga dari pinjaman yang
dihitung dari jumlah nominal pinjam41
4) Di awasi oleh DPS
Dengan terdapatnya DPS yang mengawasi operasional dan praktik
lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah akan tetap konsisten
serta berpegang teguh kepada prinsip syariah. 42
Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba merupakan
penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi
pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan
waktu penyerahan ataupun dalam transaksi pinjam-meminjam yang
mempersyaratkan penerima sarana mengembalikan dana yang diterima
melebihi pokok pinjaman sebab berjalannya waktu.

C. Pegadaian Syariah
Gadai menurut KUHP Pasal 1150 Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh
seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berutang ataupun oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari pada berpiutang yang lain, dengan kekecualian

40

Maman Surahman dan Panji Adam, Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn
Di Lembaga Pegadaian Syariah, 2018, h. 77-89
41
Kuncoro Hadi, ‘Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami’,
(2012), h. 140.
42
Khotibul Umam, ‘Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam
Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah, (2015), h. 114.
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biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.43
Gadai menurut Kasmir merupakan kegiatan menjaminkan beberapa barangbarang berharga kepada pihak tertentu, untuk mendapatkan sejumlah uang serta
barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara
nasabah dengan lembaga gadai.44
Menurut Susilowati, gadai syariah (rahn) yaitu suatu perjanjian untuk
menahan barang jaminan yang bersifat milik sipeminjam (rahin) sebagai jaminan
atas pinjaman yang sudah diterimanya, serta barang yang diterima tersebut
bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) mendapatkan jaminan
untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai
apabila pihak yang menggadaikan tidak bisa membayar utang pada waktu yang
sudah ditetapkan. 45
1) Dasar hukum Rahn
Berdasarkan dalil Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma’
a) Berdasarkan Al-Qur’an
Dasar hukum untuk mengatur gadai syariah yaitu Al-Qur’an, hadis Nabi
Muhammad SAW, dan fatwa MUI. Ayat Al-Qur’an yang mengatur gadai
syariah adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

َ َ د ه
َ ْ َ ََ َ َ ََ ُ ُ
ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ه
َ ك
ۡمۡبعۡضۡاۡفلۡ ُيؤدِۡٱَّلِي
هنۡۡمقۡبوضةۡۡفإِنۡۡأمِنۡبعۡض
ۡ َت ُدواَۡكت ِبۡاۡف ِر
ۡ ۡۡ۞ِإَونۡكنتم
ِ َۡۡعۡسفرۡۡولم
هَ َهُ ََ َ ُُ ْ ه
ََ َ ُ
ه
َ
َ
ُ
ُۡلش َۡه َد ۡةَ ۡ َو َمنۡيَكۡ ُتمۡ َهاۡفَإنه ُۡهۥۡ ۡ َءاث ِمۡ ۡقَلۡ ُب ُۡهۥۡ ۡ َۡوٱ هَّلل
َ
َ
ۡ لت ِق ۡٱَّلل ۡرب ۡهۥۡ ۡوَل ۡتكۡتموا ۡٱ
ۡ ٱؤۡت ِمن ۡأ ۡمنت ۡهۥ ۡو
ِ
َ َ ُ َ
ۡ ٢٨٣ۡۡۡب ِ َماۡتعۡ َملونۡعل ِيم
Terjemahnya :

Ratih Tresnati, ‘Perkembangan Gadai Emas Syariah Di Pegadaian Syariah’,( 2004),

43

h. 92-93
Yessi Rinanda dan Nindi Heni Saputri, ‘Sistem Akuntansi Pembiayaan Pegadaian
Emas Pada PT . Pegadaian ( Persero ), (2012), h. 49
45
Anggia Jancynthia Nurizki Wardani dan Sunan Fanani, ‘Kesesuaian Produk Gadai
Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank
Syariah Mandiri Surabaya’, Jestt, (2015), h 35
44
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“apabila kalian dalam perjalanan (serta tidak mampu bermu’amalah
secara tunai) dan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, maka dari
itu hendaklah terdapat benda tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Tetapi apabila, kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu bisa menunaikan amanatnya
(utangnya) serta hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
Janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Sehinggaa
siapapun yang menyembunyikannya, sesungguhnya dia merupakan
orang yang bedosa hatinya. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian
kerjakan.”
Dari ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa rahn (gadai) boleh dilakukan
ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melangsungkan perjalanan (musafir),
serta transaksi yang demikian ini wajib dicatat dalam suatu berita acara (dan
terdapat orang yang menuliskannya) serta terdapat orang yang menjadi saksi
terhadapnya. Fungsi dari barang gadai sendiri (marhun) pada ayat di atas untuk
menjaga kepercayaan dari masing-masing pihak, sehingga penerima gadai
(murtahin)

percaya

bahwa

pemberi

gadai

(rahin)

berniat

baik

untuk

mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan menggadaikan benda ataupun
barang yang dimilikinya (marhun), dan tidak melalaikan jangka waktu
pengembalian utangnya itu.46
b) Berdasarkan Hadist
Ar-rahn adalah akad penyerahan barang dari nasabah kepada pegadaian
sebagai jaminannya sebagian ataupun seluruhnya atas hutang yang dimiliki
nasabah. Transaksi tersebut yaitu kombinasi/penggabungan dari sebagian
transaksi atau akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan,
meliputi:
1) Pemberian pinjaman menggunakan transaksi/ akad qard
2) Penitipan benda jaminan berdasarkan pada transaksi/akad rahn
3) Penetapan sewa akad khasanah (tempat penyimpanan benda) atas
penitipan tersebut lewat transaksi / akad ijarah47

46

Habiburrahman, Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta: 2018, h. 110
Abdurrahman, Yahya Pegadaian Dalam Pandangan Islam, Jakarta, 2008, h. 80

47
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Menurut Abdul Aziz Dahlan ,bahwasanya pihak rahin dan murtahin, memiliki
hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Sedangkan hak dan kewajibannya
adalah sebagai berikut :
1) Hak serta kewajiban murtahin
a. Hak pemegang gadai
1. Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh
tempo tidak bisa memenuhi kewajibannya selaku orang yang berutang.
Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk
melunasi marhunbih serta sisanya dikembalikan kepada rahin
2. Pemegang gadai berhak memperoleh penggantian biaya yang sudah
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun
3. Apabila selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk
menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai
b. Kewajiban pemegang gadai
1. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya ataupun
merosotnya harga marhun, apabila itu atas kelalaiannya.
2. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk
kepentingan diri sendiri
3. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin saat
sebelum diadakannya pelelangan marhun.
c. Hak serta kewajiban pemberi gadai syariah
Hak pemberi gadai, yaitu :
1. Pemberi gadai berhak untuk memperoleh kembali marhun, setelah
pemberi gadai melunasi marhun bih
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan serta
hilangnya marhun, apabila perihal itu diakibatkan oleh kelalaian
murtahin
3. Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah
dikurangi dari biaya pelunasan marhun bih, serta biaya lainnya
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4. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin sudah
jelas menyalahgunakan marhun
Kewajiban pemberi gadai, yaitu :
1. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang sudah
diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang sudah ditetapkan,
termasuk biaya yang lain yang sudah ditentukan murtahin
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya,
apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan rahin tidak bisa
melunasi marhun bih kepada murtahin.48
c) Ijma’
Kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak
pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula dengan landasan
hukumnya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional:
Payung gadai syariah dalam perihal pemenuhan prinsip-prinsip syariah
berpegang pada fatwa DSN-MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 bertepatan
pada tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan kalau pinjaman dengan
menggadaikan

barang

sebagai

jaminan

utang

dalam

bentuk

rahn

diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan senantiasa menginduk
kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 bertepatan tanggal 10 April
1990.49
Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat
tertentu, ialah :
1) Rukun Gadai, terdapatnya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad
ialah pihak yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai
(murtahin), adanya jaminan (marhun) berbentuk benda ataupun harta,
adanya utang (marhunbih).

48
Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, ‘Perluasan Pengaturan Gadai Setelah
Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian, (2019), h. 8-14
49
Galis Kurnia Afdhila, ‘Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah)
Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, 2016, h. 33
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2) ketentuan sah gadai, rahin dan murtahin dengan syarat-syarat
kemampuan pula berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi
pemilikan, setiap orang yang sah melaksanakan jual beli sah melakukan
gadai. Sighat dengan ketentuan tidak boleh terkait dengan masa yang
akan datang dengan syarat-syarat tertentu. Utang (marhunbih) dengan
syarat wajib merupakan hak yang harus diberikan ataupun diserahkan
kepada pemiliknya, membolehkan pemanfaatanya apabila sesuatu yang
menjadi utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah, harus
dikuantifikasi ataupun bisa dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur
atau tidak dikuantifikasikan, rahn itu tidak sah. Barang (marhun) dengan
ketentuan harus dapat diperjualbelikan, harus berbentuk harta yang
bernilai, marhun harus dapat dimanfaatkan secara syariah, wajib
diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus
seizin pemiliknya.
Disamping itu, menurut Fatwa DSN MUI Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002
gadai syariah harus memenuhi syarat umum sebagai berikut :
1. Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan marhun
(barang) hingga seluruh utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. Marhun serta manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya,
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin,
dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan juga pemanfaatanya itu
hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya jadi kewajiban
rahin, tetapi bisa pula dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan
pemeliharaan penyimpanan tetap akan menjadi kewajiban rahin.
4. Besar penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditetapkan
berdasarkan pada jumlah pinjaman
5. Penjualan marhun
a. Apabila jatuh tempo, murtahin wajib memperingatkan rahin untuk
lekas melunasi utangnya.
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b. Apabila rahin tetap tidak bisa melunasi utangnya, hingga marhun
dijual paksa/dieksekusi lewat lelang sesuai syariah
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan serta penyimpanan yang belum dibayar dan biaya
penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin serta kekurangannya
menjadi kewajiban rahin.50
Berikut merupakan Produk-produk di Pegadaian Syariah, yaitu :
a. Rahn (gadai syariah)
Perlu pinjaman uang cepat cair solusinya adalah produk Rahn.
Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15
hari pinjaman yang boleh didapat mulai dari 50 Juta hingga 200 Juta
dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Barang yang biasa
digadaikan berbentuk barang elektronik dan kendaraan.
b. Mulia
Produk mulia disetiap Pegadaian Syariah melayani penjualan emas
batangan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi dimasa depan.
Produk mulia ini biasa menjual emas batangan yang biasa dibeli
mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram, emas batangan bisa juga dibeli
secara angsuran atau dicicil. Untuk pembelian dengan cara angsuran,
pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari
10% hingga 90% dari nilai emas sementara jangka waktu cicilan
dimulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.
c. Arum Haji
Produk ini bermanfaat bagi siapa saja yang berencana untuk
berangkat haji ketanah suci namun kekurangan biaya. Arum Haji
bisa memberikan pinjaman kepada nasabah dengan cukup mudah.
Nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp. 7 juta ataupun logam

50

Daria J, ‘Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT.
Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak,(2013), h. 10–19.
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mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan fotokopi
KTP serta memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
Keunguulan produk ini yaitu nasabah bisa memperoleh tabungan
haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor jatah
haji.
d. Arrum BPKB
Untuk meningkatkan usaha mikro (kecil) saat ini semakin mudah.
Salah satunya kita bisa menggunakan layanan Arrum (Ar-Rahn
untuk usaha mikro). Produk satu ini mempermudah nasabah
memperoleh pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan
syaratnya, harus memiliki usaha yang telah berjalan selama setahun
sertakan fotokopi KTP serta dokumentasi lainnya. Jangka waktu
pinjaman mulai dari 12,18,24 hingga 26 bulan.
Keunggulan dari Arrum BPKB
1) Proses transaksi berprinsip syariah yang mana adil serta
menentramkan sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
2) Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet pegadain syariah
3) Pembayaran angsuran bisa dibayar di seluruh outlet pegadaian
syariah yang ada
4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan
36 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu
5) Pegadaian syariah memakai pembiayaan pemeliharaan (mu’nah)
yang menarik serta kompetitif
6) Prosedur pelayanan simple, cepat, serta mudah
7) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan yang dimiliki
rahin tetap dapat digunakan oleh yang menyerahkan barang.
e. Amanah
Produk Amanah ini proses transaksi layanannya berprinsip syariah
yang mana adil dan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk
uang muka dari pembelian sebuah sepeda motor ,sementara sekitar
20% yang harus mulai

nasabah bayar, untuk pembelian mobil
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sekitar 25% dari harga. Cicilan biasa dipilih dari jangka waktu mulai
dari 12, 18, 24, sampai 60 bulan.
f. Tabungan emas
Dengan adanya produk tabungan emas memberikan kemudahan
untuk berinvestasi emas dengan pembelian emas mulai dari
Rp.6000-an atau setara 0,01 gram.
g. Pegadaian Digital
1) Gadai online
2) Pengajuan pembiayaan usaha
3) Pembukaan rekening dan top up tabungan emas
4) Transaksi tabungan emas (transfer, jual, cetak)
5) Melakukanp

transaksi

pembayaran

gadai

(tebus,

cicil,

perpanjangan)
6) Melakukan transaksi pembayaran mikro (kreasi, krasida, mulia,
emasku, dll)
7) Pembayaran tagihan dan pembelian (pulsa, paket data, PLN, dll)
8) Info harga emas
9) Simulasi transaksi gadai
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Pembahasan

Persamaan

Perbedaan

1.

Siti Hadijah,

Faktor-faktor

meneliti tentang

Siti Hadijah

menggunakan

yang

keputusan

meneliti tahun

metode Borda dalam

mempengaruhi

nasabah serta

2015,penelitian

penelitiannya tentang keputusan

alasan memilih

kuantitatif, dan

Faktor-faktor yang

nasabah dan

pegadaian

saya meneliti

mempengaruhi

metode borda

syariah

tahun 2020

keputusan nasabah

menggunakan

menggunakan

penelitian

pegadaian syariah

kualitatif

kantor cabang
pegadaian syariah
(KCPS)
Denpasar/201551
2.

Rahmawati, Analisis

Faktor-faktor

Sama-sama

Rahmawati,

faktor-faktor yang

yang menjadi

meneliti tentang

meneliti tahun

mempengaruhi

dasar dari

faktor-faktor

2015,

permintaan (Studi

nasabah

yang

penelitian

kasus pada

menggunakan

mempengaruhi

kuantitatif dan

pegadaian syariah

jasa pegadaian

nasabah memilih

saya meneliti

kebondalem

syariah

pegadaian

tahun 2020

syariah

menggunakan

Magelang) /201552

penelitian
kualitatif

51

Siti Hadijah, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah
Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) Denpasar, Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis, (2015), h. 14
52
Rahmawati, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan ( Studi Kasus
Pada Pegadaian Syariah Kebondalem Magelang ), (2020), h. 51

32

3.

Ahmad Fahim,

Faktor-faktor

Sama-sama

Ahmad fahim

faktor-faktor yang

yang

meneliti tentang

meneliti tahun

mempengaruhi

mempengaruhi

faktor-faktor

2019,

keputusan nasabah

keputusan

yang

penelitian

dalam memilih

nasabah

mempengaruhi

kuantitatif dan

produk gadai emas di menggunakan

nasabah memilih

saya meneliti

Unit pegadaian

jasa pegadaian

pegadaian

tahun 2020

syariah suci gresik

syariah

syariah

menggunakan

/201953

penelitian
kualitatif

4.

Ani Rakhmanita,

Faktor-faktor

Sama-sama

Ani

Faktor-faktor yang

yang

meneliti tentang

rakhmanita

mempengaruhi

mempengaruhi

faktor-faktor

meneliti tahun

keputusan nasabah

keputusan

yang

2018,

dalam pembiayaan

nasabah dan

mempengaruhi

pembiayaan

Haji memilih

pembiayaan Haji

keputusan

haji dan saya

nasabah

meneliti tahun

pegadaian
syariah/201854
5.

2020

Muhamad Syaifudin,

Faktor-faktor

Sama-sama

Muhamad

Faktor-faktor yang

yang

meneliti tentang

Syaifudin

memengaruhi

memengaruhi

faktor-faktor

meneliti tahun

keputusan nasabah

keputusan

yang

2016 dan saya

dalam memilih

nasabah dalam

mempengaruhi

meneliti tahun

pegadaian syariah

memilih

keputusan

2020

Kabupaten

pegadaian syariah nasabah

Grobogan/201655

53

ahmad, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian, (2018), h. 22–

29
54
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan waktu
Penelitian ini bertempat di Pegadaian Syariah kantor cabang Kotamobagu
di jalan Datoe Binangkang No.10 Kotamobagu Barat, Sulawesi Utara. Waktu
penelitian dimulai pada bulan Juli-Agustus 2020 dan objek penelitian ini
adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan
pegadaian syariah (cps) datoe binangkang.
B. Rancangan penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu pengamatan kualitatif.
Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific sebab sudah memenuhi kaidahkaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.
Metode ini dipakai peneliti untuk menguji permasalahan yang sudah
ditetapkan.
Peneliti ini menggunakan rumusan masalah asosiatif. Jenis penelitian asosiatif
langsung keobjekannya guna memperoleh informasi atau data yang relevan
dengan pendek yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat
menanyakan hubungan antara dua-dua variable ataupun lebih. Menurutmu
Drajat Kuncoro penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan
sebab akibat yang ada dan mencari kembali aspek yang menjadi pemicu atau
penyebab melalui data tertentu.56
1) Subjek dan objek penelitian
a) Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian ini yaitu nasabah pegadaian syariah CPS
Datoe Binangkang khususnya masyarakat Kotamobagu yang bisa
dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Masyarakat yang
dimaksud yaitu yang berdomisili asli Kotamobagu. Masyarakat Kota
Kotamobagu merupakan sumber informan yaitu pemberi informasi tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan pegadaian
56

Sonny Zalu, ‘Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (2020), h. 28–38.
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syariah yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang
dilaksanakan.
b) Objek penelitian
Adapun menjadi objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah di
Kotamobagu. Tempat penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah CPS
Datoe Binangkang. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah
yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah CPS Datoe Binangkang.
Informan yang hendak diwawancarai yaitu laki-laki dan perempuan masih
dalam umur produktif yaitu antara umur 18-49 tahun.

C. Data dan Instrumen
1. Sumber Data
Data merupakan catatan keterangan sesuai dengan fakta kebenaran yang
ada, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.57 Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan data atau laporan
dari pegadaian syariah Daatoe Binangkang
2. Data primer
Data primer merupakan pengambilan data dengan instrumen pengamatan,
wawancara, catatan lapangan serta penggunaan dokumen. Sumber data
primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan metode wawancara
informan ataupun sumber langsung.58 Subjek penelitian ini yaitu pimpinan,
penaksir, karyawan pegadaian syariah, nasabah pegadaian syariah Datoe
Binangkang Kotamobagu.
3. Data sekunder
Data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan,
dokumentasi dan wawancara. Sumber data sekunder merupakan data yang
diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat), fotofoto, rekaman video, dan benda-benda yang dapat memperkaya data primer
57

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2017),

h.118
58

Ummi Kholifah, ‘Pengumpulan data dan instrumen penelitian, 2008, h. 1–7.
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pada penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah
Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
Menurut Suharsimi Arikuntono, instrumen pengumpulan data yakni alat
bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya
mengumpulkan data yang dipakai yang pertama : alat perekam berupa tape
recorder, kamera, dan/ atau Handphone untuk merekam informasi yang
diperoleh dari proses wawancara. Yang kedua adalah instrument penelitian
dengan cara observasi ataupun terjun langsung dalam lapangan penelitian.59

D. Teknik pengumpulan Data
Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data diantaranya
adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi ialah pengamatan langsung dan pencatatan sebagai suatu cara
pengumpulan data secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.60
Teknik ini mendapatkan data mengenai kondisi pengadaian syariah Datoe
Binangakang Kotamobagu meliputi identitas pengadaian, pimpinan, saranaprasarana, dan nasabah. Meliputi penerapan serta kendala-kendala yang
terjadi di pengadaian syariah Datoe Binangkang Kotamobagu.
b. Wawancara
Wawancara ialah pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi dengan
sumber data. Melakukan tanya jawab, baik langsung maupun tidak
langsung.61 Wawancara yang akan dilakukan tertujuh kepada pihak-pihak
yang berkompeten dalam penelitian ini, narasumber yang dimaksud
diantaranya adalah pimpinan, karyawan, dan nasabah pegadaian syariah
Datoe Binangkang Kotamobagu. Peneliti menguunakan teknik ini untuk
mencari data terkait penelitian ini.
Abror Khozin, ‘Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan
Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen’, Menejemen, 2013, h. 30–39
60
M. burhan, ‘Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, 2014, h. 65-70.
61
Imami Nur Rachmawati, ‘Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif ’:, Imami
Nur Rachmawati, 2017, h. 35–40.
59
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c. Dokumentasi
Catatan peristiwa pada waktu yang lalu dan dapat berbentuk tulisan, dan
gambar disebut dokumentasi.62 Dokumentasi ialah mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, foto saat wawancara dengan
pimpinan, karyawan, serta nasabah pegadaian syariah.
d. Instrumen
Instrumen merupakan metode pengambilan data oleh peneliti untuk
menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian
selanjutnya dengan menggunakan alat bantu yang digunakan.63 Instrumen
dalam penelitian berupa pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara
dengan menggunakan handphone. Instrumen penelitian sebagai pelengkap
dari teknik wawancara yang dilakukan didalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data
Tahap akhir dari sebuah penelitian sebelum peneliti menarik kesimpulan
disebut dengan analisis data. Kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber
data lain terkumpul merupakan analisis data. Kegiatan dalam analisis data ialah
dengan mengelompokkan data berdasarkan variable dari seluruh responden,
untuk menjawab rumusan masalah harus menyajikan data tiap variable yang
diteliti, yang dikemukakan oleh peneliti, maka penelitian data yang digunakan
adalah kualitatif.64
Ada beberapatahap-tahap yang peneliti gunakan:
a. Analisis sebelum lapangan
Sebelum peneliti memasuki lapangan terlebih dahulu melakukan analisis data.
Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan ,ataupun data
sekunder, yang digunakan untuk memastikan fokus penelitian.

teguh firmansyah, ‘Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan
Konseling,(2016), h. 21
63
Ascarya, Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter, Seri Kebanksentralan, 2002, h.
83
64
Rohmad Qomari, ‘Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian
Kependidikan, (2016), h. 29-31
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b. Analisis data lapangan
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukakan pada saat pengumpulan
data berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap
jawaban yang diwawancarai. apabila setelah analisis dan belum memuaskan
maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali.
c. Analisis data selama dilapangan
Proses penelitian kualitatif seteleh melaksanakan lapangan, diawali dengan
menetapkan seorang informan dan merupakan seseorang informan yang
berwibawah, dipercaya mampu membukakan kepada peneliti untuk
merambah objek peneliti, setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada
informan tersebut dengan mencatat hasil wawancara.65
Analisis Data menurut Sugiyono, yaitu:
a. Triagulasi data yaitu metode yang paling umum digunakan dalam penjaminan
validitas data dalam penelitian kualitatif. Triagulasi merupakan pemeriksaan
keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk
keperluan pengecekan data ataupun sebagai pembanding terhadap data itu.
b. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya. Sehingga data yang
sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta
memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.66
c. Dalam pengumpulan data merupakan penarikan dari kesimpulan, peneliti
harus paham dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan
dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. 67

Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif, 2019, h. 81
Eka Juliansyah, ‘Metode Penelitian’, Metode Penelitian, 2013, h. 37–54
67
Pengumpulan Penyajian dan Data, ‘Penarikan Reduksi Data Kesimpulan Pendahuluan’,
2015, h. 14–16.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah CPS Datoe Binangkang Kotamobagu
1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah
Gadai adalah praktik transaksi keuangan yang telah lama dalam sejarah
peradaban manusia. System rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina
pada 3.000 tahun yang silam, adapula di Benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah
pada zaman Romawi dahulu. Tetapi di Indonesia, praktik gadai telah berumur
ratusan tahun, yaitu masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang
dengan jaminan.
Sejarah Pegadaian diawali pada saat Pemerintah Penjajah Belanda (VOC)
mendirikan BANK VAN LEENING yakni lembaga keuangan yang memberikan
kredit dengan system gadai, lembaga ini awalnya kali didirikan di Batavia
bertepatan pada 20 Agustus 1746. Namun setelah Inggris mengambil alih
kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda
tersebut dibubarkan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan
setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah
setempat.Tetapi metode tersebut berakibat buruk, pemegang lisensi menjalankan
praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman
sewenang-wenang, tetapi pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia
(1816) menetapkan bahwa aktivitas pegadaian ditangani langsung oleh
pemerintah agar bisa memberikan perlindungan serta manfaat yang lebih besar
kepada masyarakat.68
Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu
sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya
berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berganti menjadi

Adistya Karamoy, ‘Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT.
Pegadaian (Persero),2017, h. 7
68
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perusahaan umum (PERUM). Sampai pada tahun 2011, bentuk badan hukum
Pegadaian berubah jadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan
hukum Perum Pegadaian berubah jadi PT Pegadaian .69
Secara makro, aspek kesejarahan pegadaian Syariah di Indonesia tidak bisa
dipisahkan dari keinginan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi gadai
bersumber pada prinsip Syariah yang ditopang dengan adanya kebijakan
Pemerintah untuk pengembangan praktik ekonomi serta lembaga-lembaga
keuangan yang sesuai dengan nilai serta prinsip hukum Islam. Tidak hanya itu,
semakin populernya praktik bisnis dan ekonomi Syariah dan memiliki peluang
yang cerah untuk dikembangkan.
Melihat terus berkembangnya permintaan masyarakat serta adanya peluang
dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan Syariah, Perum
Pegadaian yang sudah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama
beratus-ratus tahun, berinisiatif buat mengadakan kerjasama dengan PT. Bank
Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai Syariah sebagai
diversifikasi usaha gadai yang telah dikerjakannya, hingga pada bulan Mei tahun
2002 telah ditandatangani suatu kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan
gadai Syariah, serta BMI sebagai penyandang dana.70
Awal mulanya berdiri pegadaian Syariah di Kota Kotamobagu berawal dari
berdirinya Kantor PT. Pegadaian Cabang Kotamobagu pada tahun 2008
kemudian setelah itu berdirilah unit-unit Pegadaian Syariah dibeberapa daerah di
Kota Kotamobagu yang dibagi menjadi tiga unit yaitu UPS Al-Huda
Kotamobagu dan UPS Pasar Serasi Kotamobagu dan CPS Datoe Binangkang.
Dan salah satunya Pegadaian Syariah yang penulis teliti adalah CPS Datoe
Binangkang Kotamobagu yang berdiri pada tahun2008. Kantor cabang pegadaian

Erie Febrian, ‘Potensi Dan Preferensi Terhadap Perilaku Memilih Pegadaian
Syariah, 2011, h. 8
70
Fitri Novianti, ‘Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Nasabah Dalam Pembiayan Ar-Rum Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian
Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung)’,2013, h. 142.
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Syariah

Datoe Binangkang terletak di Jalan Datoe Binangkang Nomor 10,

Kotamobagu, Sulawesi Utara sampai saat ini .71

2. Visi dan Misi pegadaian syariah Datoe Binangkang
a. Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia serta selaku
agen Inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.
b. Misi pegadaian syariah
1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman serta senantiasa
memberikan pembinaan terhadap usaha kalangan menengah kebawah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan pemerataan pelayanan serta infrastruktur yang memberikan
kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam memperisapkan
diri menjadi pemain regional serta senantiasa jadi pilihan utama
masyarakat.
3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat
kalangan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka
optimalisasi sumber daya perusahaan.72

3. Produk-produk di Pegadaian Syariah
a. Rahn (gadai syariah)
Perlu pinjaman uang cepat cair solusinya adalah produk Rahn. Produk ini
memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari pinjaman yang
boleh didapat mulai dari 50 Juta hingga 200 Juta dengan jangka waktu
pinjaman maksimal 4 bulan. Barang yang biasa digadaikan berbentuk barang
elektronik dan kendaraan.

71

72

https://pegadaiansyariah.co.id/profil/fatwa-mui

Hasil wawancara dengan Ibu Ivo Riana Damopolii Hari rabu 19 Agustus 2020 pukul

12.45
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b. Mulia
Produk mulia disetiap Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan
kepada masyarakat yang ingin berinvestasi dimasa depan.
Produk mulia ini biasa menjual emas batangan yang biasa dibeli mulai dari 5
gram hingga 1 kilogram, emas batangan bisa juga dibeli secara angsuran atau
dicicil. Untuk pembelian dengan cara angsuran, pegadaian memberikan
pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas
sementara jangka waktu cicilan dimulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.
c. Arum Haji
Produk ini bermanfaat bagi siapa saja yang berencana untuk berangkat haji
ketanah suci namun kekurangan biaya. Arum Haji bisa memberikan pinjaman
kepada nasabah dengan cukup mudah. Nasabah hanya menjaminkan emas
senilai Rp. 7 juta ataupun logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah
menyerahkan fotokopi KTP serta memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
Keunguulan produk ini yaitu nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang
langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor jatah haji.
d. Arrum BPKB
Untuk meningkatkan usaha mikro (kecil) saat ini semakin mudah. Salah
satunya kita bisa menggunakan layanan Arrum (Ar-Rahn untuk usaha
mikro). Produk satu ini mempermudah nasabah memperoleh pinjaman uang
dengan jaminan BPKB kendaraan syaratnya, harus memiliki usaha yang
telah berjalan selama setahun sertakan fotokopi KTP serta dokumentasi
lainnya. Jangka waktu pinjaman mulai dari 12,18,24 hingga 26 bulan.
Keunggulan dari Arrum BPKB
1) Proses transaksi berprinsip syariah yang mana adil serta menentramkan
sesuai fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
2) Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet pegadain syariah
3) Pembayaran angsuran bisa dibayar di seluruh outlet pegadaian syariah
yang ada
4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36
bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu
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5) Pegadaian syariah memakai pembiayaan pemeliharaan (mu’nah) yang
menarik serta kompetitif
6) Prosedur pelayanan simple, cepat, serta mudah
7) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan yang dimiliki rahin
tetap dapat digunakan oleh yang menyerahkan barang.
e. Amanah
Produk Amanah ini proses transaksi layanannya berprinsip syariah yang
mana adil dan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk uang muka dari
pembelian sebuah sepeda motor ,sementara sekitar 20% yang harus mulai
nasabah bayar, untuk pembelian mobil sekitar 25% dari harga. Cicilan biasa
dipilih dari jangka waktu mulai dari 12, 18, 24, sampai 60 bulan.
f. Tabungan emas
Dengan adanya produk tabungan emas memberikan kemudahan untuk
berinvestasi emas dengan pembelian emas mulai dari Rp.6000-an atau setara
0,01 gram.
g. Pegadaian Digital
1) Gadai online
2) Pengajuan pembiayaan usaha
3) Pembukaan rekening dan top up tabungan emas
4) Transaksi tabungan emas (transfer, jual, cetak)
5) Melakukanp transaksi pembayaran gadai (tebus, cicil, perpanjangan)
6) Melakukan transaksi pembayaran mikro (kreasi, krasida, mulia, emasku,
dll)
7) Pembayaran tagihan dan pembelian (pulsa, paket data, PLN, dll)
8) Info harga emas
9) Simulasi transaksi gadai
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4. Struktur Organisasi CPS Datoe Binangkang

PIMPINAN CABANG
(Zainudin Pakaya)

PENAKSIR

ANALISIS

KASIR

BPO SALES

RO

DRIVER

OB

Sumber Data : Penaksir Pegadaian Syariah Datoe Binangkang
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B. Hasil Penelitian
Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memutuskan
memilih menggunakan Pegadaian Syariah CPS Datoe Binangkang.
1. Kualitas pelayanan
Untuk lebih mendapatkan penjelasan yang lebih akurat peneliti melakukan
wawancara terhadap beberapa nasabah Pegadaian Syariah Datoe Binangkang.
Seperti yang diakatan oleh : Herlianty Mokodompit sebagai nasabah
‘‘ yang bekeng kita pilih ini pegadaian dibanding pegadaian laeng Karena
pas kita sampe didepan pintu depe satpam langsung sambut dengan
senyuman lebar kong langsung kase arahan sesuai deng kita pe perlu mo
ba apa dipegadaian, selain itu komang depe tampa duduk for mo ba
tunggu akang/ba antri banyak, sampe dimuka pintu pegadaian so sadia
akang tampa duduk ’’73

Seperti yang dikatakan oleh : Mey Mongilong sebagai nasabah
‘‘kita pilih ini pegadaian syariah for kita ba gade akang emas karena
pada umumnya samua orang lebeh pilih yang dorang rasa nyaman,
nyaman dalam arti berkomunikasi. Depe contoh kita mo ba Tanya apaapa misalnya produk baru yang dikeluarkan pegadaian yang ba tabung
emas bole bayar dengan doi logam. itu dorang pegawai pe respon ramah,
dorang mo jelaskan sampe kita mangarti. Dorang pe sikap melayani deng
bakase informasi yang bagus itu jadi poin penting pa torang sebagai
nasabah karena itu tindakan yang ba dorong pa torang sebagai nasabah
lebeh pilih ini pegadaian syariah Datoe Binangkang.’’74

73
Hasil wawancara dengan Herlianty Mokodompi tNasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 17 Agustus 2020
74
Hasil wawancara dengan Mey Mongilong Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 17 Agustus 2020
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Seperti yang dikatakan oleh : Nandita Novia Linggasari sebagai nasabah
‘‘kita pilih ini pegadaian karena depe pelayanan yang baik deng capat
kira-kira hanya butuh waktu 15 menit depe dana dari torang ba gade
barang so langsung cair. Baru lagi yang mo datang ba tebus emas nyanda
perlu ambe nomor antrian dari dimuka pegadaian depe karyawan so
langsung kase tawaran mo bayar lewat aplikasi’’75
Seperti yang dikatakan oleh : Arfandi Pontoh sebagai nasabah
‘‘di pegadaian sini salalu meningkatkan hubungan bae deng nasabah
pegadaian salalu kase pelayanan sesuai deng harapan nasabah. Kong
bukang Cuma depe pegawai sedang depe pimpinan iko langsung terjun
dalam memberikan pelayanan, biasanya kalau so dekat jam ba tutup
kantor depe pimpinan jaga ka muka pintu pegadaian kong babatanya ato
bacirita deng nasabah tentang saran ato keluhan sampe torang sebagai
nasabah barasa dihargai, diperhatikan serta nyanda membedakan status
para nasabah.’’76
Seperti yang dikatakan oleh : Ayung sebagai nasabah
‘‘pas maso pegadaian sini nyada tako tako moba tanya karna pas maso
satpam so sambut dengan senyuman paling manis kong langsung mo
tanya ‘‘ada yang bisa dibantu?’’ deng depe pegawai kalu pas tabaku
haga muka langsung ba senyum. Depe fasilitas for nasabah ba antri lagi
bagus, depe ruangan luas, tampa duduk banyak sampe dimuka pintu
pegadaian/teras

ada so sadia

akang kanopi deng kursi plastik for

nasabah ba antri akang apalagi pas heboh-heboh covid ini musti jaga
jarak jadi harus butuh kursi yang banyak le for nasabah ba antri. Baru
75
Hasil wawancara dengan Nandita Novia Linggasari Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 17 Agustus 2020
76
Hasil wawancara dengan Arfandi Pontoh Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 17 Agustus 2020
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dimuka pegadaian so tasadia tampa parkir yang lumayan luas. Pokonya
dipegadaian sini depe kualitas pelayanan terbaik sesuai dengan kita pe
harapan.77
Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan nasabah pegadaian
syariah Datoe Binangkang, dengan ini peneliti bisa menyimpulkan bahwa
dengan adanya kualitas pelayanan yang baik yang diterapkan dan
dilakukan pegadaian syariah dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan
dari nasabah itu sendiri agar tercapainya harapan dan kepuasan pada
nasabah itu sendiri. Kualitas layanan cenderung mempengaruhi keputusan
menggunakan pegadaian syariah disebabkan pelayanan yang dinilai baik
dan melebihi ekspetasi akan dipresepsikan sebagai kualitas layanan yang
ideal. Maka dari itu akan membuat nasabah semakin percaya untuk
menggunakan jasa pegadaian syariah.
2. Faktor Lokasi
Berikut adalah hasil wawancara terhadap beberapa nasabah
Seperti yang dikatakan oleh : Putri Sahante sebagai nasabah
‘‘pegadaian syariah ini depe tampa strategis, mudah dijangkau karna alat
transportasi mudah mo dapa dimuka pegadaian lalu-lalang

bentor,

mikrolet, deng ojek. Depe tampa pas di jalan Datoe Binangkang No. 10
Kotamobagu Barat pas di pusat keramaian kota.’’78

Seperti yang dikatakan oleh : Dewi Djayanti Tabo sebagai nasabah
‘‘karena pegadaian Datoe Binangkang berada di keramaian pusat kota,
langsung mo dapalia pas dimuka jalang leh deng tasadia lahan parkir
yang cukup luas pada umumnya nasabah lebeh suka . torang sebagai
77
Hasil wawancara dengan Ayung Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang pada
tanggal 17 Agustus 2020
78
Hasil wawancara dengan Putri Sahante Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 17 Agustus 2020
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nasabah mo cari yang depe tampa mendukung sama deng kita yang ja
bawah kendaraan bagini tentunya mo pikir dulu kira-kira pas sampe ada
tampa parkir nda. Kalu sama deng pegadaian sini kan ba rasa aman
karena depe tampa parkir cukup luas kong ada satpam yang balia-lia.’’79
Seperti yang dikatakan oleh : Aprilia Putri sebagai nasabah
‘‘bertepatan dengan ini lokasi pegadaian Datoe Binangkang dekat deng
tape rumah jadi kita pilih pegadaian sini. Nda perlu nae kendaraan cukup
bajalang kaki nyanda sampe 2 menit so sampe.’’80
Seperti yang dikatakan oleh : Bayu Daeng Nompo sebagai nasabah
‘‘lokasi yang strategis, tasadia lahan parkir ba bantu skali pa kita yang ja
bawah kendaraan pribadi.’’81

Seperti yang dikatakan oleh : Jamila sebagai nasabah
‘‘dekatnya pegadaian syariah deng pertokoan dan pasar menjadi salah
satu alasan kyapa kita pilih pegadaian syariah Datoe Binangkang. Karena
kita bole satu kali kluar deng tape perlu selain dari ka pegadaian kita bole
langsung ba blanja keperluan rumah karna pegadaian syariah Datoe
Binangkang dekat dengan toko-toko. Lokasi pegadaian syariah Datoe
Binangkang berada di pusat kota jadi sangat membantu skali pa kita
nyanda perlu dua kali bayar bentor kasana kamiri akang dari pegadaian
ka tampa ba blanja. Cukup dengan satu kali nae bentor abis dari ka
pegadaian kita bole langsung ka toko cukup dengan bajalang kaki.’’82

79

Hasil wawancara dengan Dewi Djayanti Tabo Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 17 Agustus 2020
80
Hasil wawancara dengan Aprilia Putri Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 17 Agustus 2020
81
Hasil wawancara dengan Bayu Daeng Nompo Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 18 Agustus 2020
82
Hasil wawancara dengan Jamila Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang pada
tanggal 18 Agustus 2020
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Seperti yang dikatakan oleh : Ferri sebagai nasabah
‘‘pigi ka pegadaian ba gade barang karena butuh dana capat abis dari
pegadaian langsung ka pertokoan-pertokoan for kase maso berkas
lamaran kerja bertepatan lokasi pegadaian berada di pusat kota, dimana
banyak toko-toko deng tampa usaha lainnya’’83

Seperti yang dikatakan oleh : Magfira Ginoga sebagai nasabah
‘‘lokasi pegadaian syariah Datoe Binangkang yang dekat deng jalang
raya mempermudah kita sebagai nasabah yang nyanda bawah kendaraan
pribadi bole langsung badiri dimuka pegadaian yang dekat deng jalang
raya karena ada banyak macam kendaraan umum yang lalu lalang dijalan
raya.84

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan nasabah pegadaian
syariah Datoe Binangkang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa lokasi yang
mudah dicapai, adanya akses transportasi, tersedianya lahan parkir, lokasi yang
strategi, adanya lokasi tenaga kerja, dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan
menjadi alasan utama nasabah dalam memilih.
Faktor bersaing yang penting dalam usaha menarik nasabah yaitu dalam
pemilihan lokasinya menjadi salah satu alasan nasabah dalam memilih pegadaian
syariah. Pertimbangan-pertimbangan yang teliti dalam memastikan lokasi meliputi
faktor-faktor :
a. Akses, lokasi atau tempatnya mudah dijangkau sarana transportasi umum.
83
Hasil wawancara dengan Ferri Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang pada
tanggal 18 Agustus 2020
84
Hasil wawancara dengan Magfira Ginoga Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 18 Agustus 2020
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b. Visibilitas, misalnya lokasi bisa dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
c. Tempat parkir yang aman dan luas.
d. Ekspansi, yakni dengan tersedianya tempat yang luas untuk perluasan usaha
dikemudian hari.
e. Lingkungan, yaitu wilayah sekitar yang menunjang jasa yang ditawarkan.
Misalnya warung makan yang bersebelahan dengan daerah kost, asrama
mahasiswa, ataupun perkantoran.
f. Persainganya itu lokasi pesaing. Misalnya dalam menetukan lokasi wartel
perlu dipertimbangkan apakah dijalan ataupun didaerah yang sama, banyak
pula terdapat wartel lain atau tidak.

3. Faktor promosi
Berikut adalah hasil wawancara terhadap beberapa nasabah
Seperti yang dikatakan oleh : Buyung Damopolii sebagai nasabah
‘‘berawal dari balia tamang pe story yang kerja di pegadaian syariah
Datoe Binangkang, didalam story whats app itu ada gambar logam kong
depe penjelasan digambar itu cuman dengan torang ba bawah celengan
yang berisi logam dengan jumlah tertentu torang so bole buka tabungan
emas batangan. Dari situ kita langsung hubungi tape teman ini yang ba
story berhubung dia karyawan di pegadaian situ.’’85

Seperti yang dikatakan oleh : Evinna Padja sebagai nasabah
‘‘promosi dari mulu ka mulu. Jadi depe cirita awalnya sebelum kita pilih
ini pegadaian kita dengar langsung dari tape tetangga pas samantara ba
karlota dimuka rumah kalo pegadaian syariah Datoe Binangkang depe
pelayanan bagus skali serta depe produk-produk sangat ba bantu skali

85

Hasil wawancara dengan Buyung Damopolii Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 18 Agustus 2020
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masyarakat yang so perlu skali doi ato suka iko tabungan emas deng
dana kecil.’’86

Seperti yang dikatakan oleh : Mario Manansal sebagai nasabah
‘‘karena kita pilih pegadaian sini setiap tahun itu ada promosi yang
menarik deng tentunya menguntungkan pa torang sebagai nasabah.
Karna di pegadaian syariah Datoe Binangkang ini di waktu tertentu
pegadaian syariah mengadakan diskon khusus untuk pemebelian logam
mulia. Jadi sama deng kita yang suka jaga ba tabung ato ba investasi di
emas sangat menguntungkan bagi kita pilih ini pegadaian for ba
investasi akang dimasa depan’’87

Seperti yang dikatakan oleh : Ivana Daeng Poli
‘‘kita sebelumnya nyanda pernah bagade barang dipegadaian.
Kebetulan tuhari kita butuh skali dana cepat dengan jumlah yang
lumayan basar pas kita lewat di muka toko serba 50 ribuan ada brapa
orang yang samantara ba kase bahagi brosur. Pas kita lewat dorang
dola kong kase jadi brosur dengan spontan kita ambe kong kita baca.
Jadi di dalam brosur itu ada beberapa produk dari pegadaian syariah
Datoe Binangkang sandiri salah satunya kita ta fokus di produk rahn
(gadai). Depe lusa kita langsung ka pegadaian syariah sini for ba gade
barang ternyata sesuai dengan penjelasan di dalam brousur nyanda
perlu waktu lama dana yang torang perlukan so langsung cair.’’88

86

Hasil wawancara dengan Evinna Padja Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 18 Agustus 2020
87
Hasil wawancara dengan Mario Manansal Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 18 Agustus 2020
88
Hasil wawancara dengan Ivana Daeng Poli Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 18 Agustus 2020
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Seperti yang dikatan oleh : Sintya B Woy
‘‘jadi depe cirita kita tuhari rencana mo beli motor deng cara mo cicil.
Kebetulan kita pe sudara yang depe nama Riski yang kerja di pegadaian
datang ka rumah kong kita bilang pa dia noh (‘‘kita rencana mo ambe
motor Ki mar komang Cuma mocicil bagitu jo nanti mo bayar per bulan
dari kalu doi cash nya sanggup kita bili ’’) jadi kita pe sudara langsung
kase saran ato depe bahasa rekomendasikan bagitu produk amanah yang
ada di pegadaian syariah for mo beli kendaraan dengan cara mo cicil
perbulan lewat pegadaian syariah Datoe Binangkang. Sampe skarang
kita ba stor, Alhamdulillah kurang tiga kali stor lunas tape motor.’’89

Seperti yang dikatakanoleh : Ananda Manopo sebagai nasabah
‘‘dengan adanya pegadaian digital yang dipromosikan lewat Facebook
oleh salah satu karyawan yang kerja di pegadaian syariah Datoe
Binangkang sangat mempermudah pa kita ba bayar kalo kita pe barang
yang kita gade somo jatuh tempo kong kita suka mo perpanjang lewat
aplikasi digital service. Jadi nyanda perlu kita pigi ka pegadaian bole
langsung bayar lewat aplikasi digital service.’’90

Seperti yang dikatakan oleh : Sulaena Mokodongan sebagai nasabah
‘‘kita dengar pertama kali penjelasan tentang pinjaman-pinjaman yang
ada di pegadaian syariah Datoe Binangkang cuman lewat radio. Jadi
ceritanya pas so sore menjelang malam tuhari kalu nyanda salah hari
sabtu kita putar radio kebetulan so samantara serius ba dengar ada
penjelasan beberapa produk deng depe prosedur yang katanya tidak
membutuhkan waktu lama dananya langsung cair. Lusanya kita pigi ka

89

Hasil wawancara dengan Sintya B Woy Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 18 Agustus 2020
90
Hasil wawancara dengan Ananda Manopo Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 18 Agustus 2020
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pegadaian for kase gade kita pe glang. Deng sampe skarang so berjalan
5 tahun kita trus menggunakan pegadaian syariah sini kalo kita lagi
butuh dana.’’91

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan nasabah pegadaian
syariah Datoe Binangkang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya
promosi seperti media cetak, media sosial dan tatap muka sangat mempengaruhi
nasabah/masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah dalam melakukan
segala macam transaksi secara terus menerus atau berulang. Dari hasil wawancara
di atas promosi sangat berpengaruh. Periklanan (Advertising) Usaha yang
dilakukan oleh pegadaian syariah untuk menarik nasabah/masyarakat yaitu
dengan melalui iklan diberbagai sosial media, (Sales Promotion) promosi
penjualan , (Personal Selling) penjualan tatap muka, (Direct Marketing)
Pemasaran langsung, (word of mouth) informasi dari mulut ke mulut ,Yaitu
sebagai berikut :
a) Advertising (periklanan), yakni seluruh bentuk presentasi non personal dan
promosi ide barang ataupun jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan
mendapatkan bayaran. Promosi lewat periklanan banyak jenisnya, semacam
misalnya di TV serta radio, poster, brousur, dan lain-lain.
b) Sales Promotion (promosi penjualan), ialah bentuk promosi secara langsung
lewat pemakaian bermacam insentif yang bisa diatur untuk memicu
pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan konsumen untuk
memakai produk tersebut. Medianya antara lain : pemberian training,
hadiah, potongan harga, tawaran pengembalian uang, dan kupon.
c) Public Relation (hubungan masyarakat), yaitu merupakan upaya komunikasi
merata dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi presepsi, opini,
kepercayan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut.

91

Hasil wawancara dengan Sulaena Mokodongan Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 18 Agustus 2020
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Medianya antara lain : pidato seminar, sumbangan, dan lain-lain. Ataupun
biasa dikatakan sebagai program untuk mempromosikan serta melindungi
citra perusahaan ataupun produknya.
d) Personal Selling (penjualan tatap muka) adalah komunikasi secara langsung
dengan calon pelanggan serta membentuk pemahaman pelanggan terhadap
produk sehingga mereka hendak menggunakannya.
e) Direct Marketing (pemasaran langsung) adalah sistem pemasaran yang
bersifat interaktif, yang menggunakan satu atau beberapa media iklan untuk
memunculkan respons. Media pemasarannya yaitu internet, katalog, dan
melalui telepon.
f) Word of mouth (informasi dari mulut ke mulut) ialah suatu kegiatan
promosi yang dilakukan oleh konsumen produk secara sukarela, dimana
mereka menggambarkan pengalamannya menggunakan produk serta
menganjurkan orang lain untuk menggunakan produk tersebut.
Fungsi dari promosi itu sendiri yaitu :
a) Mencari dan memperoleh perhatian dari nasabah, perhatian nasabah harus
diperoleh sebab ini akan menjadi titik awal proses pengambilan keputusan
didalam membeli sesuatu barang ataupun jasa.
b) Menciptakan dan meningkatkan ketertarikan pada nasabah. Promosi yang
menarik serta unik akan menarik nasabah untuk melakukan pembelian
ulang.
4. Faktor alasan syariah
Berikut adalah hasil wawancara terhadap beberapa nasabah :
Seperti yang dikatakan oleh : Zulfikar Dotulong sebagai nasabah
‘‘deng adanya pengawasan dari DPS di pegadaian syariah bekeng kita
barasa tenang melalukan transaksi di pegadaian syariah’’.92

92

Hasil wawancara dengan Zulfikar Dotulong Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 19 Agustus 2020
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Seperti yang dikatakan oleh : Eka S. Pakaya sebagai nasabah
‘‘berhubung karena kita muslim jadi kita setiap ba gadai ato ba iko
tabungan emas salalu dipegadaian syariah. Karena yang kita tau kalau
tampa usaha yang berbasiskan syariah pastinya sesuai dengan syariat
Islam’’93

Seperti yang dikatakan oleh : Valentin Ma’ruf
‘‘so dari dulu kita pe keluarga slalu menggunakan pegadaian syariah
karena didasarkan atas keagamaan yang mana menurut kita lebeh bae
deng lebeh bagus’’.94

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan nasabah pegadaian
syariah Datoe Binangkang Kotamobagu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
dengan adanya alasan syariah sangat berpengaruh terhadap nasabah/masyarakat
menggunakan pegadaian syariah. Alasan dari nasabah memilih pegadaian syariah
dikarenakan sesuai dengan syariat Islam. Keimanan atau kepercayaan dari
nasabah sendirilah yang mempengaruhi cara hidup, cara berfikir, dan kebiasaan.
Dengan demikian agama menjadi alasan nasabah/masyarakat dalam memilih
suatu lembaga keuangan.

93
Hasil wawancara dengan Eka S. Pakaya Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 19 Agustus 2020
94
Hasil wawancara dengan Valentin Ma’ruf Nasabah pegadaiansyariah datoe binangkang
pada tanggal 19 Agustus 2020
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Adapun faktor tambahan yang saya temukan dalam penelitian ini adalah alasan
adanya hubungan kekeluargaan atau yang dimaksud dengan faktor keluarga. Yaitu
sebagai berikut:
5. Faktor keluarga
Seperti yang dikatakan oleh : Eka Mokoagow sebagai nasabah
‘‘pengaruh dari keluarga ato saran yang di infokan dari anggota
keluarga yang kalo misalnya perlu dana tambahan bagitu langsung jo
kah pegadaian syariah Datoe Binangkang. Mumpung ada kita pe sudara
yang kerja sebagai penaksir di pegadaian syariah jadi kita memutuskan
untuk lebeh pilih pegadaian ini karna bole ba bantu pa kita kalau ada
urusan apa-apa bagitu bole lewat tape sudara yang kerja di pegadaian
syariah Datoe Binangkang ini.95
Seperti yang dikatakan oleh : Khairunissa Padja sebagai nasabah
‘‘bertepatan tape om kerja sebagai karyawan dipegadaian syariah sini.
Jadi kita memutuskan menggunakan pegadaian syariah untuk kita pe
keperluan dana cepat karna dapat ba bantu pa kita kalo ada keperluan ato
urusan lain dipegadaian syariah sini.96
Berdasarkan hasil wawancara di atas adapun faktor tambahan yang peneliti
temukan dalam penelitian ini adalah dorongan keluarga yaitu saudara yang
bekerja di kantor pegadaian syariah sehingga ada keterkaitannya dengan alasan
nasabah menggunakan pegadaian syariah Datoe Binangkang.

95
Hasil wawancara dengan Eka Mokoagow Nasabah pegadaian syariah datoe binangkang
pada tanggal 19 Agustus 2020
96
Hasil wawancara dengan Khairunnisa Padja Nasabah pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 19 Agustus 2020
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Dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian berikut jenisjenisnya :
1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain :
a. Emas
b. Perak
c. Intan
d. Berlian
e. Mutiara
2. Beberapa barang berbentuk kendaraan seperti :
a. Mobil (termasuk bajai serta bemo)
b. Sepeda motor
3. Beberapa barang elektronik antara lain :
a. Televisi
b. Computer
c. Kulkas
d. Mesin tik
4. Mesin-mesin semacam :
a. Mesin jahit
b. Mesin kapal motor97

C. Pembahasan hasil penelitian
Berdasarkan pada hasil penelitian serta didasarkan pada permasalahan pokok
yang diangkat pada penyususnan skripsi ini yakni faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah (cps) Datoe
binangkang. Adapula hasil penemuan dari pokok permasalahan diatas sebagai
berikut:

97

Hasil wawancara dengan Zainudin Pakaya Pimpinan Cabang pegadaian syariah datoe
binangkang pada tanggal 19 Agustus 2020
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Dari hasil yang saya teliti bahwasanya yang mempengaruhi keputusan
nasabah dalam memilih pegadaian syariah disebabkan adanya beberapa faktorfaktor yaitu:
1. Faktor kualitas pelayanan
Kualitas pelayanan menurut Fandy Tjiptono, yang mendefinisikan sebagai
keadaan dinamis yang erat kaitannya dengan sumber daya manusia, jasa serta
produk, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau
melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Keinginan dari nasabah serta
terpenuhinya kebutuhan dari nasabah itu sendiri merupakan nilai tambah di
mata masyarakat/nasabah, dan juga ketepatan dan cara penyampaian dari
karyawan dapat memenuhi harapan dan kepuasan pada nasabah.

Berdasarkan hasil temuan penelitian telah diperoleh data bahwa Faktor
kualitas pelayanan pada pegadaian syariah Datoe Binangkang sangat
memenuhi standar kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan kenyamanan
nasabah seperti ruang tunggu yang luas dan nyaman, kebersihan tempat,
perilaku karyawan saat memberikan pelayanan ialah menunjukan sopan
santun serta keramahan ketika memberikan pelayanan.

Kualitas pelayanan yang baik yang diterapkan dan dilakukan pegadaian
syariah dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan nasabah demi tercapainya
kepuasan pada nasabah itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Herlianty
Mokodompit, Mey Mongilong, Nandita Novia Linggasari, Arfandi Pontoh,
dan Ayung bahwasanya pelayanan yang baik menjadi alasan penentu nasabah
memilih suatu lembaga keuangan. Sejalan dengan teorinya Kotler bahwa
pelayanan yang baik sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Kualitas

layanan

cenderung

mempengaruhi

keputusan

menggunakan

pegadaian syariah karena pelayanan yang melebihi ekspetasi dan dinilai baik
akan di anggap sebagai kualitas layanan yang ideal. Hal tersebut akan
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membuat nasabah semakin yakin dan percaya untuk menggunakan jasa
pegadaian syariah.
2. Faktor Lokasi
Dalam melakukan usaha lokasi memiliki peranan penting. Karena ada
kaitannya dengan keramaian pusat kota dengan lokasi, lokasi tenaga kerja,
gampang dijangkau dan tersedianya lahan parkir yang luas yang biasanya
lebih disukai nasabah. Nasabah terlebih dahulu mempertimbangkan lokasi
sebelum memutuskan membeli suatu produk. Sehingga lokasi dan keputusan
nasabah ada kaitannya.

Berdasarkan penelitian di atas Faktor lokasi yang mudah dicapai, adanya
akses transportasi, tersedianya lahan parkir, lokasi yang strategi, adanya
lokasi tenaga kerja, dan terletak dipusat perbelanjaan kota menjadi
pertimbangan dari nasabah dalam memilih.

Pemilihan lokasi merupakan faktor bersaing yang penting dalam usaha
menarik

nasabah/masyarakat.

Karena

nasabah/masyarakat

cenderung

mempertimbangkan lokasi sebelum memilih. Pertimbangan-pertimbangan
yang cermat dalam menentukan lokasi meliputi:
a. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana
transportasi umum.
b. Visibilitas, misalnya lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
c. Tempat parkir yang luas dan aman.
d. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang luas untuk perluasan usaha
dikemudian hari.
e. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.
Misalnya warung makan yang berdekatan dengan daerah kost, asrama
mahasiswa, atau perkantoran.
f. Persaingan yaitu lokasi pesaing. Misalnya dalam menetukan lokasi wartel
perlu dipertimbangkan apakah dijalan atau didaerah yang sama, banyak
pula terdapat wartel lain atau tidak.
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3. Faktor Promosi
Pegadaian dalam memasarkan produknya perlu merancang serta
menyebarkan informasi tentang ketersediaannya, kehadirannya, ciri-ciri
produk dan kondisi produknya dan manfaat yang bisa diperoleh para
nasabah/calon nasabah atas produk yang ditawarkan oleh pegadaian. Dengan
adanya strategi promosi masyarakat dapat mengetahui prodk apa saja yang
ada. Seperti yang dikatakan oleh Putri Sahante, Dewi Djayanti Tabo, Aprilia
Putri, Bayu Daeng Nompo, Jamila, Ferri, dan Magfira Ginoga bahwasanya
lokasi sangat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih lembaga
keuangan. Sejalan dengan teorinya Muanas yakni faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku terhadap keputusan nasabah dalam membeli sesuatu
salah satunya faktor lokasi. Dan juga teori menurut Kotler kunci menuju
kesuksesan salah satunya adalah lokasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa Faktor promosi seperti media
cetak, media sosial dan tatap muka sangat mempengaruhi nasabah/masyarakat
untuk menggunakan pegadaian syariah Datoe Binangkang dalam melakukan
segala macam transaksi secara terus menerus atau berulang. Konsep yang
Dari hasil wawancara di atas promosi sangat berpengaruh. Fungsi dari
promosi itu sendiri adalah Mencari serta memperoleh perhatian dari nasabah,
perhatian nasabah harus diperoleh sebab ini akan menjadi titik awal proses
pengambilan keputusan didalam membeli suatu barang ataupun jasa,
menciptakan dan meningkatkan ketertarikan pada nasabah. Promosi yang
menarik dan unik dapat menarik nasabah untuk melakukan pembelian
4.

Faktor alasan syariah
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kualitas keagamaan seseorang
mempengaruhi keputusan dari nasabah untuk menggunakan pegadaian
syariah Datoe Binangkang. Disamping itu latar belakang pendidikan
seseorang menjadi pendorong terhadap pandangan masyarakat dalam
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menggunakan

jasa

pegadaian

syariah.

Pendidikan

seseorang

akan

menentukan wawasan orang tersebut, Sehingga mudah dalam menerima serta
menyerap informasi mengenai pegadaian syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas salah satu alasan mempengaruhi
nasabah/masyarakat menggunakan pegadaian syariah yaitu terdapatnya faktor
alasan syariah. Alasan/aspek syariah mendasari sebagai nasabah dalam
memilih pegadaian syariah Secara tidak langsung dikarenakan, pegadaian
syariah sesuai dengan syariat Islam. Agama sendiri merupakan suatu nilai
yang mempengaruhi kebiasaan seseorang, cara berfikir, serta cara hidupnya.
Dengan demikian agama pula dapat mempengaruhi nasabah/masyarakat
dalam pembelian suatu produk.
5. Faktor keluarga
Dari hasil temuan penelitian peneliti juga mendapatkan hasil temuan
tambahan yaitu faktor keluarga. Dengan adanya saudara yang bekerja
dipegadaian syariah membuat nasabah lebih memilih pegadaian syariah
Datoe Binangkang. Dikarenakan jika ada keperluan atau urusan yang
mendesak dapat langsung diatasi dengan bantuan saudara/karyawan yang
bekerja di tempat tersebut.

Dengan demikian dengan adanya faktor kualitas pelayanan, lokasi,
promosi, alasan syariah, serta tambahan temuan faktor lain yang peneliti
temukan yaitu faktor kekeluargaan merupakan alasan nasabah lebih memilih
pegadaian syariah Datoe Binangkang untuk melakukan transaksi dll.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dalam ‘‘Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Pegadaian Syariah (CPS) Datoe
Binangkang’’, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kualitas
pelayanan yang melebihi harapan nasabah yang dilakukan dan diterapkan
pegadaian syariah dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan nasabah demi
tercapainya kepuasan pada nasabah itu sendiri. Hal tersebut akan membuat
nasabah semakin percaya untuk menggunakan jasa pegadaian syariah, faktor
lokasi yang mudah dicapai, adanya akses transportasi, tersedianya lahan parkir,
lokasi yang strategi, adanya lokasi tenaga kerja, serta berdekatan dengan pusat
perbelanjaan menjadi alasan utama nasabah dalam memilih, faktor promosi seperti
media

cetak,

media

sosial

dan

tatap

muka

sangat

mempengaruhi

nasabah/masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah dalam melakukan
segala macam transaksi secara terus menerus atau berulang, faktor alasan syariah
sangat mempengaruhi keputusan nasabah/masyarakat dalam menggunakan
pegadaian syariah, karena dalam pegadaian syariah sesuai dengan syariat Islam.
Serta terdapat tambahan yaitu faktor keluarga. Dengan adanya saudara yang
bekerja dipegadaian syariah membuat nasabah lebih memilih pegadaian syariah
Datoe Binangkang. Dikarenakan jika ada keperluan atau urusan yang mendesak
dapat langsung diatasi dengan bantuan saudara/karyawan yang bekerja di tempat
tersebut.
B. Saran
Semua pelayanan yang diberikan tentu harus lebih ditingkatkan agar nasabah
selalu puas dengan layanan yang diberikan. Diharapkan kepada pegadaian syariah
Cabang Datoe Binangkang agar tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang
baik sehingga minat nasabah menggunakan jasa pegadaian Syariah lebih
bertambah.
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