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ABSTRAK 
 

Nama    :   Ayu Rida 

NIM    :   150603148 

Fakultas/Prodi   :   Ekonomi dan Bisnis Islam/ 

  Perbankan Syariah 

          Judul Skripsi     :  Faktor-faktor yang Mempengaruhi  

Minat Nasabah Terhadap Produk 

Tabungan Emas di Pegadaian 

Syariah Cabang Banda Aceh 

Tanggal Sidang  :   17 Januari 2020 

Tebal Skripsi   :   111Lembar 

Pembimbing I   :   Dr. Nilam Sari, M. Ag 

Pembimbing II  :   Safwan, SE, M.Si 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi, 

pelayanan, serta pengetahuan produk terhadap minat nasabah pada 

produk tabungan emas di Pegadaian cabang Banda Aceh. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang 

dipakai adalah data primer. Pengumpulan data diperoleh 

berdasarkan bentuk persepsi dari setiap responden pada angket 

yang berisi berupa pertanyaan kepada 100 responden. Penelitian ini 

menggunakan pengujian validitas, reabilitas dan menggunakan 

teknik analisis data yang meliputi uji asumsi klasik dan analisis 

regresi linear berganda. Hasil pengujian secara parsial (uji-t) pada 

variabel promosi, pelayanan, dan pengetahuan produk berpengaruh 

signifikan terhadap minat nasabah. Sedangkan hasil pengujian 

secara simultan (uji-f) menunjukkan hasil uji-f sebesar 87,050 

dengan signifikan 0,000 yang berarti variabel promosi, pelayan dan 

pengetahuan produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

minat nasabah. 

 

Kata Kunci: Promosi, Pelayanan, Pengetahuan Produk, Minat 

Nasabah 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

KeputusanBersamaMenteriAgamadanMenteriP danK 

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 Ṭ ط 16

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‟ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14

    Ḍ ض 15

 

 

2. Vokal 

Vokal Arab,seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 
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Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. VokalRangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 

gabungan huruf, yaitu: 

TandadanHuruf Nama GabunganHuruf 

َ  ي  Fatḥahdanya Ai 

َ  و  Fatḥahdanwau Au 

 

Contoh: 

  kaifa :كيف

 haula:هول 
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3. Maddah 

Maddah  atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

HarkatdanHuruf Nama Hurufdan Tanda 

ا  Fatḥah dan alif ي /َ 

atau ya 

Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammahdan 

wau 

Ū 

Contoh: 

 qāla: ق ال  

م ى  ramā: ر 

 qīla: ق ْيل  

 yaqūlu: ي ق ْول  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 
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b. Ta marbutah (ة) mati. 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah 

 ,diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al (ة)

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 

 .itu ditransliterasikan dengan h (ة)

 

Contoh: 

ْطف الْ  ة  اَْل  ْوض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl :ر 

ة ر  ن ةةةةو  ْين ةةةةة  اْلم  د  َ  ا ْلم   : al-Madīnah al-Munawwarah/al-

Madīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah :ط ْلح 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan 

nama-nama lainnya dituli s sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 

dan sebagainya. 
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3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, 

bukanTasawuf.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berbagai macam cara dilakukan oleh seseorang untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan saat ini 

maupun kebutuhan di masa depan, hal itu bertujuan untuk 

mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Salah satu cara yang banyak 

dilakukan adalah dengan cara menabung. Menabung merupakan 

salah satu bentuk investasi untuk masa depan. Kesadaran akan 

pentingnya investasi membuat orang berbondong-bondong pergi 

menabung  ke Bank sebag ai lembaga keuangan yang bertugas 

menghimpun dan menyalurkan dana. Padahal menabung  tidak 

hanya dapat dilakukan di Bank saja, salah satu Lembaga Keuangan 

Bukan Bank (LKBB) yaitu Pegadaian Syariah juga memiliki produk 

yang memungkinkan seseorang untuk dapat menabung. Menurut 

Sari (2016:1) ada kecenderungan membumikan kembali nilai-nilai 

agama Islam dalam aspek kehidupan manusia.Hal ini lah yang 

mendorong masyarakat menabung di Pegadaian Syariah yang 

memiliki prinsip-prisnsip syariah dalam pelaksanaannya. 

Pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan setelah 

sebelumnya terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur 

Pegadaian syariah yaitu PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang 

perubahan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi 



2 

 

 
 

Perusahaan Umum (Perum) dan PP No 103 Tahun 2000 tentang 

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Mulazid, 2016: 175). 

Tabungan emas ini menarik karena sampai dengan saat ini 

emas dijadikan simbol kekuasaan dan kekayaan, emas juga dapat 

menaklukkan inflasi serta fluktuasi nilai tukar. Investasi emas 

dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi 

uang. Emas  masih menjadi primadona dalam berinvestasi, hal ini 

dikarenakan investasi emas memiliki banyak kelebihan, seperti 

liquid (mudah diuangkan) dan utamanya adalah kemampuan emas 

dalam menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi, harga emas 

akan mengikutinya. Para pakar investasi menyebutkan bahwa 

komoditas seperti emas sangat cocok sebagai tabungan jangka 

panjang karena sifat dasarnya yang anti-inflasi dan tidak goyah oleh 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. (Syafputri, 2012: 96). 

Selain emas itu sendiri memiliki banyak kelebihan, tabungan 

emas pada PT.Pegadaian (Persero) juga memiliki keunggulan 

seperti harga yang terjangkau (mulai dari 0,01 gram) dimana per 

0,01 gram nya dihargai sebesar Rp. 5.920 (per 6 November 2017) 

serta persyaratan yang mudah yaitu cukup dengan melampirkan foto 

copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku. Dengan keunggulan 

serta kemudahan yang diberikan diharapkan dapat menarik minat 

masyarakat dari berbagai kalangan untuk membuka rekening 

tabungan emas di PT.Pegadaian (Persero) tak terkecuali pelajar atau 

mahasiswa. Produk kepemilikan emas semacam tabungan emas 
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juga terdapat di bank-bank syariah dengan nama produk 

pembiayaan emas atau cicil emas (Profil Pegadaian Syariah). 

Produk ini sama-sama bertujuan untuk memberikan 

keuntungan jangka panjang kepada masyarakat yang mau 

berinvestasi emas. Akan tetapi pada bank-bank syariah salah 

satunya Bank Syariah Mandiri, berdasarkan Penelitian Zaenuri 

(2014) dalam jurnal yang berjudul “Konsep Pembiayaan Pemilikan 

Emas Pada Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa pada Bank 

Syariah Mandiri produk cicil emas mengharuskan nasabah 

membayar uang muka sebesar 20% yang tidak dapat dicicil. 

Sedangkan pada pegadaian Syariah, uang muka dapat dibayar 

sebesar 10% dari harga emas. Dengan fakta ini produk tabungan 

emas di pegadaian syariah dirasa lebih murah dibandingkan produk 

cicil emas di bank syariah yang sama-sama bertujuan untuk hal 

kepemilikan emas. Ini menjadi salah satu alasan peneliti mengapa 

lebih memilih pegadaian syariah dari pada bank syariah.   

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga non bank 

yang memiliki produk tabungan emas. Berikut ini merupakan 

jumlah tabungan emas pada pegadaian Syariah Banda Aceh: 

 

Tabel. 1.1 Data Nasabah Tabungan Emas CPS Banda Aceh 

2016 s.d 2018 
No Tahun Jumlah 

Nasabah 

Jumlah Emas (Gr) Nilai 

1 2016 3.284 7454,1405 gram 4.031.047.997 

2 2017 5.006 15895,2115 gram 8.828.537.523 

3 2018 6.257 26698,4193 gram 15.420.625,07 

   Sumber: Pegadaian Syariah Banda Aceh 
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 Berdasarkan data nasabah tabungan emas CPS Banda Aceh 

2016 s.d 2018 pada tabel 1.1, Jumlah nasabah terdapat peningkatan 

dari setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah nasabah hanya 3.284 

dengan jumlah emas 7454,1405 gram, sehingga total nilainya Rp. 

4.031.047.997. Selanjutnya pada tahun 2017, jumlah nasabah 

meningkat mencapai 5.006 dengan jumlah emas 15895,2115 gram 

dan total nilainya mencapai Rp. 8.828.537.523. Pada tahun 

berikutnya yaitu tahun 2018, persentase jumlah nasabah pun terus 

meningkat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang 

diperoleh, jumlah nasabah mencapai 6.257, dengan jumlah emas 

26698,4193 gram dan total nilai yang diperoleh mencapai Rp. 

15.420.625,07. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 3 tahun 

berturut-turut, jumlah nasabah tabungan emas semakin meningkat, 

hal tersebut telah dibuktikan dengan data yang diambil dari 

pegadaian syariah banda Aceh. 

Minat nasabah dalam menabung emas dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya promosi, pengetahuan tentang produk 

dan juga pelayanan yang diberikan oleh pihak pegadaian.  Promosi 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran.  Berapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen 

belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu 

akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah 

membelinya.   

Pengetahuan tentang produk juga memberikan pengaruh 

terhadap minat. Pengetahuan yang baik akan memberikan persepsi 
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yang baik pula. Pengetahuan produk merupakan hal penting yang 

harus dikomunikasikan oleh pemasar dalam memberikan petunjuk 

atas produk yang ditawarkannya kepada Konsumen. Berbagai upaya 

promosi yang dilakukan oleh pemasar untuk memberikan edukasi 

kepada Konsumen khususnya dalam menunjukkan keunggulan 

produknya dibandingkan dengan pesaing.  

Pelayanan atau servis adalah sebuah kegiatan atau 

keuntungan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain. Pelayanan pada dasarnya bersifat intangible (tak teraba) dan 

tidak berujung pada kepemilikan. Pelayanan dapat dirasakan oleh 

nasabah pada saat terjadi proses tanya jawab mengenai produk yang 

dimiliki. Pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan pada 

nasabah dan berujung pada pembelian suatu produk.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk 

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

peneliti akan merumuskan masalah yaitu  

1. Apakah faktor promosi mempengaruhi minat nasabah 

menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah 

cabang banda aceh? 
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2. Apakah pegetahuan tentang produk mempengaruhi minat 

nasabah menggunakan produk tabungan emas di 

Pengadaian Syariah cabang banda aceh? 

3. Apakah pelayanan mempengaruhi minat nasabah 

menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah 

cabang banda aceh? 

4. Apakah faktor promosi, pengetahuan produk, dan pelayanan 

berpengaruh secara simultan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap 

minat nasabah mengunakan produk tabungan emas di 

Pegadaian Syariah cabang banda aceh. 

2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan produk berpengaruh 

terhadap minat nasabah terhadap produk tabungan emas di 

Pegadaian Syariah cabang banda aceh. 

3. Untuk mengetahui apakah pelayanan berpengaruh tehradap 

minat nasabah menggunakan  produk tabungan emas di 

Pegadaian Syariah cabang banda aceh. 

4. Untuk mengetahui apakah faktor promosi, pengetahuan 

produk, dan pelayanan berpengaruh secara simultan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini 

diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis yaitu sebagai berikut; 

1. Bagi mahasiswa, sebagai bahan masukan untuk dapat 

memahami hal-hal yang berkaitan dengan perilaku nasabah 

memilih produk tabungan dalam bentuk emas. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry, sebagai 

masukan untuk menambah khazanah ilmu yang berkaitan 

dengan layanan tabungan emas pada pegadaian.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, melatih berpikir kritis dalam memecahkan 

masalah yang terkait dengan situasi yang sebenarnya di 

lapangan berkenaan dengan pemilihan produk tabungan 

emas. 

2. Bagi Fakultas Ekomomi dan Bisnis di UIN Ar-Raniry, 

menambah mitra kerja dalam mengembangkan keilmuan 

mahasiswa fakultas ekonomi dan dapat meningkatkan usaha 

pemberdayaan kelembagaan dan kualitas sumber daya 

manusia. 

3. Bagi Tempat Penelitian, sebagai masukan dalam layanan 

tabungan emas terhadap minat nasabah. 
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1.5 Sistematikan Penulisan 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi 

pembahasan dari skripsi ini, terlebih dahulu penulis menguraikan 

sistematika penulisan. Adapun sistematika pembahasan dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I   Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  Merupakan landasan teoritis yang membahas tentang 

teori dalam penelitian ini. 

Bab III  Metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan 

dan jenis penelitian, data dan teknik memperolehannya, 

teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik 

analisis data. 

Bab IV    membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian 

yang telah dilakukan dan menjawab pertanyaan di 

rumusan masalah mengenai Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk 

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh 

 Bab V      saran dan kesimpulan: dalam bab ini membahas tentang 

kesimpulan inti daripada rumusan masalah yang 

diajukan dan dilengkapi saran sebagi rekomendasi dari 

hasil penelitian. Kemudian akan diakhiri dengan daftar 

pustaka serta lampiran-lampiran yang penting lainnya.  



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Minat Nasabah 

2.1.1 Definisi Minat Nasabah 

Minat merupakan suatu sikap ketertarikan individu pada 

suatu objek, aktivitas atau perbuatan tersebut. Contoh seorang 

siswa/konseli pada kegiatan olahraga, ia menunjukkan perhatian 

pada kegiatan itu, merasa senang pada kegiatan itu, dan melibatkan 

diri untuk melakukan kegiatan itu sesuai dengan intensitas 

minatnnya. Semakin kuat intensitas minat siswa/konseli pada 

kegiatan olahraga, maka akan semakin kuat pula intensitas 

perhatian, intensitas kesenangan dan intensitas keterlibatan 

perilakunya pada kegiatan olahraga yang diminati tersebut. 

(Hartono, 2018: 82). 

Fungsi Minat sangat berhubungan erat dengan perasaan dan 

pikiran. Manusia akan memberikan suatu penilaian, menentukan 

sesudah memilih pilihan yang diinginkan dan secara langsung 

mengambil suatu keputusan. Menurut (Saraswati 2013), minat 

merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang 

timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak dirasakan atau 

keinginan hal tertentu.  Kenyataan yang sebenarnya, Minat dapat 

berubah-ubah sesuai dengan kehendak yang diinginkan suatu 

individu yang  bersangkutan. Minat tidak hanya selalu bersifat tetap. 

Semakin panjang lama waktunya, minat yang akan dialami akan 

terjadi perubahan yang semakin besar. Begitu juga sebaliknya, 
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apabila lama waktu semakin kecil, terjadinya perubahan minat dapat 

diminimalisir.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Minat 

adalah ketertarikan individu pada sesuatu yang sifatnya tetap agar 

lebih mengingat dan memperhatikan secara terus menerus yang 

diikuti dengan rasa senang untuk memperoleh sesuatu kepuasan 

dalam mencapai kepuasan penggunaan teknologi. Seseorang akan 

lebih sering menggunakan teknologi, jika kepuasan yang dirasakan 

memiliki manfaatnya.   

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai 

rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. 

Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan 

atau menjadi pelanggan bank. Dengan kata lain nasabah adalah 

pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi 

langganan bank yang di percayai nya. Nasabah bagai nafas yang 

menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. 

Undang-Undang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa 

“nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank” Nasabah 

Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 

yang bersangkutan. 

Menurut Rambat (2011), nasabah adalah seseorang yang 

secara kontinu dan berulang datang ke bank untuk memuaskan 

keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan 

suatu jasa dan membayar produk/jasa tersebut. Nasabah sendiri 
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merupakan “sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”. Sehingga minat 

nasabah merupakan penentuan sejumlah orang kepada pemilihan 

antara suka dantidak suka terhadap suatu obyek, nilai-nilai 

pengalaman, perbuatan, kesenangan, perhatian, dan pertisispasi 

seseorang terhadap suatu kegiatan yang yang disukainya. 

Minat nasabah merupakan bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkonsumsi. Menurut buku Umar Husein, minat 

konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen 

dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Minat menjadi sumber energi untuk melaksanakan tugas atau 

kegiatannya untuk memenuhi dirinya. Minat nasabah terhadap 

produk gadai (Rahn) di pegadaian syariah dapat dikemukakan 

bahwa minat merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia 

dan berfungsi sebagai pendorong dalam berbuat sesuatu yang akan 

terlihat pada indikator “Rasa senang, memberi perhatian, dan 

berperan serta dalam kegiatan/kemauan”. 

Salah satu tujuan utama perusahaan jasa dalam hal ini adalah 

memciptakan kepuasan nasbah. Kepuasan nasabah sebagai hasil 

penilaian nasabah terhadap apa yang diharapkan nya dengan 

membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Kemudian 

karapan tersebut. Philip Kotler  (2012:98) mengatakan bahwa 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang 

mengatakan hasil perbandingan antara hasil kerja atau produk atau 
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jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan. Definisi kepuasan 

menurut Engel (2011:11) bahwa Kepuasan nasabah merupakan 

evaluasi pembeli dimana alternative yang dipilih sekurang-kurang 

nya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan 

nasabah, sedangkan ketidak puasan timbul apabila hasil yang di 

peroleh tidak memenuhi harapan nasabah. 

Dalam memahami mengenai apa yang dipikirkan oleh 

nasabah ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu: 1. 

Memahami tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai 

atau di dapatkan oleh nasabah 2. Memahami cara mereka membuat 

peringkat dan memprioritaskan tujuan dan sasaran tersebut. 3. 

Mengetahui apa yang bisa kita lakukan dengan produk yang akan 

ditawarkan untuk membantu merealisasikan masalahmasalah yang 

timbul antara mereka dan cara mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Menurut Firdaus dan Ariyanti karakter atau watak dari para 

calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting 

dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit 

harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah 

laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu 

berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang 

telah ditetapkan. Dalam prakteknya untuk sampai  kepada 

pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak 

yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam tidaklah semudah 

yang diduga, terutama untuk nasabah debitur yang baru pertama 

kalinya. Oleh karena itu dalam upaya penyidikan tentang watak ini 
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pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi 

dari pihak yang dapat dipercaya, bank bisa meminta informasi dari 

Bank Indonesia dan bank-bank lain, dari kenalan-kenalan, tetangga-

tetangga calon peminjam bahkan dari ketua RT, RW, dan kepala 

desa. 

Persaingan dalam menghimpun nasabah yang dilakukan oleh 

beberapa bank, salah satunya Perbankan Syariah di Sumatera Barat. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam proses 

mempertimbangkan, memilih hingga menggunakan jasa perbankan 

syariah. Secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat di bagi tiga 

yaitu: faktor bauran pemasaran, faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi dan faktor psikologi (Pertiwi, D., & Ritonga, H. D., 2012). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa nasabah merupakan orang yang berinteraksi di bank yaitu 

orang yang menggunakan jasa bank. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa minat nasabah menabung adalah keinginan yang 

datang dari diri nasabah untuk menggunakan produk/jasa bank atau 

melakukan penyimpanan atas uang  mereka di bank dengan tujuan 

tertentu. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Timbulnya minat seseorang disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu rasa tertarik atau rasa senang, perhatian dan kebutuhan. Minat 

timbul karena perasaan senang serta tendensi yang dinamis untuk 

berperilaku atas dasar ketertarikan seseorang pada jenis-jenis 

kegiatan tertentu. Perasaan senang seseorang akan menimbulkan 
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dorongan-dorongan dalam dirinya untuk segera beraktifitas. 

Menurut (Smadi 2012:6), faktor-faktor yang menimbulkan minat 

dapat  digolongkan sebagai berikut :  

a. Faktor kebutuhan dari dalam 

Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan 

dengan jasmani dan kejiwaan. 

b. Faktor motif sosial 

Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh 

motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, 

penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.  

c. Faktor emosional 

Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam 

menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek 

tertentu. 

2.1.2.1 Promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu program pemasaran.  Betapapun berkualitasnya suatu produk, 

bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa 

produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan 

pernah membelinya.  Pentingnya promosi dapat digambarkan lewat 

perumpamaan bahwa pemasaran tanpa promosi dapat diibaratkan 

seorang pria berkaca mata hitam yang dari tempat gelap pada malam 

kelam mengedipkan matanya pada seorang gadis cantik di kejauhan.  

Tak seorang pun yang tahu apa yang dilakukan pria tersebut, selain 

dirinya sendiri. 
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Promosi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa 

elemen promosi yang dikenal dengan bauran promosi (promotion 

mix). Bauran promosi yang juga disebut bauran komunikasi atau 

bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix), 

yakni paduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung 

yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai 

pelanggan secara persuasive dan membangun hubungan pelanggan. 

Adapun jenis-jenis sales-promotion adalah sebagai berikut (Ma‟ruf, 

2016: 648): 

a. Point of  purchase, display di counter, lantai atau jendela 

display yang memungkinkan para peritel mengingatkan para 

konsumen dan menstimulasi belanja impulsif. Kadang kala 

display disiapkan oleh pemasok/produsen;  

b. Kontes, para konsumen berkompetisi untuk memperebutkan 

hadiah yang disediakan dengan memenangkan permainan;  

c. Kupon, peritel mengiklankan diskon khusus bagi para pembeli 

yang memanfaatkan kupon yang diiklankan (biasanya dalam 

koran, tapi juga bisa dari tempat yang disediakan dalam kontes 

belanja). Para pembeli di gerai yang bersangkutan dan 

mendapatkan diskon;  

d. Frequent shopper program (program konsumen setia), para 

konsumen diberi poin atau diskon berdasarkan banyaknya 

belanja mereka, yang nantinya poin tersebut  dapat ditukarkan 

dengan barang;  
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e. Hadiah langsung, hadiah diberikan langsung tanpa menunggu 

jumlah poin, hal ini juga berdasarkan pada jumlah belanja;  

f. Sample adalah contoh produk yang diberikan secara cuma-cuma 

yang tujuannya adalah memberikan gambaran baik dalam 

manfaat, rupa ataupun bau dari produk yang dipromosikan;  

g. Demonstrasi, tujuan dari demonstrasi adalah memberikan 

gambaran ataucontoh dari produk atau jasa yang dijual;  

h. Referal gifts (hadiah untuk rujukan), hadiah yang diberikan 

kepada konsumen jika ia membawa calon konsumen baru;  

i. Souvenir, barang-barang souvenir dapat menjadi alat sales 

promotion yang menunjukkan nama dan logo peritel;  

j. Special events (acara-acara khusus), adalah alat sales promotion 

yang berupa fashion show, penandatanganan buku oleh 

pengarang, pameran seni dan kegiatan dalam liburan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa 

promosi dalam penjualan terdiri atas beberapa jenis yang dapat 

diterapkan dalam melakukan promosi terhadap barang yang 

diproduksi oleh perusahaan produsen, dalam hal ini produsen 

handphone. Promosi yang dilakukan perusahaan produksi handphone 

biasanya berupa Point of purchase, display di counter, sample, 

referal gifts dan special events. 

 

2.1.2.2 Tujuan Promosi 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan 
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sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Agar promosi 

perusahaan menjadi efektif maka setiap promosi harus mempunyai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu , tujuan ini mengarahkan 

kerja promosi untuk mencapai cita-cita perusahaan. (Liliweri, 2011: 

504). Sekurang-kurangnya ada tiga tujuan utama promosi, yaitu: 

a. Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu 

produkbaru, 

2. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu 

produk, 

3. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

4. Menjelaskan cara kerja suatu produk, 

5. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh 

perusahaan, 

6. Meluruskan kesan yang keliru, 

7. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, 

8. Membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: 

1. Membentuk pilihan merk, 

2. Mengalihkan pilihan ke merk tertentu,  

3. Mengubah persepsi pelanggan terhadeap atribut pokok 

4.  Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, 

5. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman). 

c.  Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: 
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1. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat, 

2. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang 

menjualproduk perusahaan, 

3. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada 

kampanyeiklan, 

4. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. Misalnya bila pembeli ingin membeli sabun 

mandi, diharapkan ingatan pertamanya adalah merk Lux. 

 

2.1.2.3 Fungsi Promosi 

Adapun fungsi dari promosi yaitu, ((Liliweri, 2011: 507). 

a. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. 

Perhatian calon pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik 

awal proses pengambilan keputusan di dalam membeli suatu 

barang dan jasa. 

b. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon 

pembeli. Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang 

mungkin akan dilanjutkan pada tahap berikutnya atau mungkin 

berhenti. Yang dimaksudkan dengan tahap berikutnya ini adalah 

timbulnya rasa tertarik dan rasa tertarik ini yang akan menjadi 

fungsi utama promosi. 

c. Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli 

untukmemiliki barang yang  ditawarkan. Hal ini merupakan 

kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah seseorang tertarik 
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pada sesuatu, maka timbul rasa ingin memilikinya. Bagi calon 

pembeli merasa mampu (dalam hal harga, cara pemakaiannya, 

dan sebagainya), maka rasa ingin memilikinya ini semakin besar 

dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli. 

2.1.2.4 Pelayanan 

Pelayanan menurut Tjiptono (2009:152)  adalah perbuatan, 

yaitu perbuatan untuk menyediakan segala yang diperlukan orang 

lain Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi, antara 

lain: 

a. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas 

orang lain yang langsung. 

b. Kotler mendefinisikan pelayanan atau jasa sebagai segala 

tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangibles (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

c. Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksi layanan bisa berhubungan dengan produk fisik atau 

tidak. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan atau servis adalah sebuah kegiatan atau 

keuntungan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain. Pelayanan pada dasarnya bersifat intangible (tak teraba) dan 

tidak berujung pada kepemilikan. 
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Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan 

seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan atau nasabah. Pelayanan sangat penting, karena jika 

pelayanan diberikan dengan baik dan benar merupakan daya tarik 

bagi calon nasabah atau nasabah untuk tetap menjadi nasabah, 

bahkan pelayanan ini sangat menentukan organisasi mencapai 

sasaran. Konsep pelayanan yang baik dan benar akan menciptakan 

simpati dari calon nasabah baik dari masyarakat maupun dari bank-

bank saingan, jika masyarakat simpati akan menimbulkan 

kepercayaan, sehingga pemasaran produk jasa bank lebih lancar. 

Dalam prakteknya, pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri 

tersendiri dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria yang 

sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat 

beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi pelayanan yang 

baik. Pertama, adalah faktor manusia yang memberi pelayanan 

tersebut, yang melayani pelanggan harus memiliki kemampuan 

melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Kedua, pelayanan yang 

baik juga harus diikuti oleh tersediannya sarana dan prasarana yang 

mendukung kecepatan, ketepatan dan keakuratan pekerjaan. Pada 

akhirnya, sarana dan prasarana yang dimiliki juga harus 

dioperasikan oleh manusia yang berkualitas pula. Jadi dapat 

dikatakan kedua faktor tersebut saling menunjang satu sama lainnya 

(Kasmir, 2013:76). 

Beberapa ciri pelayanan yang baik harus diikuti oleh 

karyawan yang bertugas melayani pelanggan atau nasabah yaitu, 
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tersedianya karyawan yang baik, tersedianya sarana dan prasarana 

yang baik, bertanggung jawab kepada setiap nasabah dari awal 

hingga selesai, mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan 

jaminan kerahasiaan setiap transaksi, memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang baik, berusaha memahami kebutuhan nasabah, 

dan mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. 

2.1.2.5 Kualitas Pelayanan 

Menurut Ating (2012:194) secara garis besar peranan 

pelayanan dalam penjualan terdiridari: a). Menciptakan perhatian 

calon pembeli, b) Menggugah minat calon pembeli, c) Menanamkan 

keyakinan calon pembeli, d) Memperlakukan calon pembeli adalah 

raja yang harus dihormati, dilayani dan dipuaskan. 

Kualitas layanan yang baik  sering dikatakan sebagai salah 

satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis. 

Saat ini semua industri yang bergerak di bidang jasa 

harusmemperhatikan segi pelayanan mereka. Pelayanan yang baik 

merupakan salahsatu syarat kesuksesan perusahaan jasa. Kualitas 

pelayanan dipandang sebagaisalah satu komponen yang perlu 

diwujudkan oleh perusahaan karena memiliki pengaruh untuk 

mendatangkan konsumen baru dan dapat mengurangi kemungkinan 

pelanggan lama untuk berpindah ke perusahaan lain (switching). 

Menurut Murti Sumarni dan John soeprihanton (2009:67) 

jasa adalah kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak pula berakibat pemillikan sesuatu. Kualitas merupakan suatu 
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kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Menurut Kotler (2012:85) pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkanoleh suatu pihak kepada pihak 

lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dantidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atautidak 

dikaitkan pada satu produk fisik. Menurut Parasuraman (Dikutip 

oleh Siwi Christnanda, 2010) kualitas pelayanan adalah sebuah 

perbandingan dari harapan pelanggan denganpersepsi dari layanan 

nyata ( actual performance ) yang mereka terima.Kemudian menurut 

(Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. 

Parasuraman, (2009:86) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 

para konsumen atas pelayanan yang nyata mereka terima atau 

peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkanatau 

inginkan terhadap atribut – atribut pelayanan suatu perusahaan. 

Ada beberapa hal yang mempangaruhi kualitas pelayanan 

menurut Zeitham, et. Al (dikutip oleh Kartika 2011) yaitu: 

a. Bukti Langsung (Tangibels) 

Merupakan bukti bentuk fisik yang menunjang penyampaian 

pelayanan kepada konsumen. Dimensi ini meliputi bentuk fisik 

gedung danruangan front office, tersedianya tempat parkir, 
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kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan 

peralatan komunikasi dan penampilan karyawan. 

b. Reliability/ Keandalan. 

Kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

ditawarkan. 

c. Ketanggapan (Responsiveness) 

Merupakan respon atau kesigapan karyawan dalam 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tanggap. Yang meliputi kesigapan karyawan dalam melayani 

pelanggan, kecepatan karyawan dalammenangani transaksi dan 

penanganan kebutuhan pelanggan. 

d. Jaminan (Assuramce) 

Yaitu kemampuan para karyawan untuk menumbuhkan rasa 

percaya konsumen terhadap perusahaan, berupa : 

 

 

 

1. Kompetensi (Competence) 

Artinya setiap orang dalam perusahaan memiliki keterampilan 

dan pengetahuan yang berhubungan dengan kebutuhan 

konsumen. 

2. Kesopanan (Courtesy) 

Dapat meliputi sikap sopan santun, perhatian, dan keramah 

tamahan yang dimiliki para contact personnel. 

3. Kredibilitas (Credibility) 
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Yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya, yang mencakup nama 

perusahaan,reputasi perusahaan, karakteristik pribadi (contact 

personnel) serta interaksi dengan konsumen. 

e. Empati (Emphaty ) 

Merupakan perhatian yang tulus yang diberikan kepada 

parakonsumen seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan 

usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Sehubungan dengan peranan contact personal yang 

sangat penting dalam menentukan pelayanan, maka setiap 

perusahaan memerlukan pelayanan unggul atau service excellence. 

pelayanan merupakan suatu sikap atau carakaryawan dalam 

melayani konsumen secara memuaskan (Tjiptono, 2010).  

2.1.2.6 Pengetahuan Produk (Product Knowladge) 

Pengetahuan produk merupakan hal penting yang harus 

dikomunikasikan oleh pemasar dalam memberikan petunjuk atas 

produk yang ditawarkannya kepada Konsumen. Berbagai upaya 

promosi yang dilakukan oleh pemasar untuk memberikan edukasi 

kepada Konsumen khususnya dalam menunjukkan keunggulan 

produknya dibandingkan dengan pesaing.  

Kasmir (2014:216) Produk secara umum diartikan sebagai 

sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. 

Artinya, apapun wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan  

nasabah dan kebutuhan. Dalam praktiknya produk terdiri dari dua 

jenis yaitu yang berkaitan dengan fisik atau benda berwujud dan 
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tidak berwujud. Produk yang ditawarkan oleh Bank ke nasabahnya 

harus memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk 

Bank pesaing, agar dapat memberikan berbagai keuntungan baik 

dalam jangka pendek maupun jangka  

Menurut Peter dan Olson (2010:70), konsumen memiliki tiga 

jenis pengetahuan tentang produk:  

a. Pengetahuan mengenai atribut atau karakteristik produk. Sesuai 

dengan batas yang ditetapkan berdasarkan kemampuan produksi 

dan sumberkeuangan, manajer pemasaran dapat menambah 

atribut baru terhadap suatu produk dan menghapus atribut lama, 

atau memodifikasi atribut yang sudah ada. Pemasar dapat 

merubah atribut-atribut dengan tujuan untuk membuat produk 

menjadi lebih menarik konsumen. Pemasar harus tau atribut 

produk yang mana yang paling penting bagi konsumen, apa 

fungsi atribut tersebut bagi konsumen, dan bagaimana konsumen 

menggunakan pengetahuan ini dalam proses kognitif seperti saat 

pemahaman dan pengambilan keputusan. Konsumen dapat 

memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis atribut produk. 

Pengetahuan konsumen tentang atribut yang kongkrit 

menggambarkan wujud dan ciri-ciri sebuah produk. Pengetahuan 

tentang atribut abstrak menggambarkan produk lebih subjektif 

dan ciri-ciriyang tidak terlihat pada sebuah produk.  

b. Pengetahuan mengenai konsekuensi positif atau keuntungan-

keuntunganyang akan diperoleh dari penggunaan produk. Bank 

harus mengetahuibahwa konsumen lebih sering berpikir tentang 
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konsekuensi dari produk dan merek yang digunakan 

dibandingkan atributnya. Konsekuensi adalah hasil yang terjadi 

setelah produk dibeli dan dikonsumsi. Terdapat dua jenis 

pengetahuan tentang konsekuensi produk, yaitu fungsional dan 

psikososial. Konsekuensi fungsional adalah hasil yang dapat 

dilihat (berwujud) dari penggunaan suatu produk yang konsumen 

rasakan secara langsung. Konsekuensi psikososial lebih mengacu 

pada hasil secara psikologis dan sosial dari penggunaan suatu 

produk oleh konsumen. Konsekuensi ini bersifat internal dan 

pribadi, seperti bagaimana perasaan konsumen setelah 

menggunakan produk.  

c. Pengetahuan mengenai nilai-nilai produk yang dapat memuaskan 

keinginan konsumen. Konsumen juga memiliki pengetahuan 

tentang pribadi dan nilai simbolis bahwa produk dan merek 

membantu konsumen merasa puas. Nilai adalah tujuan luas dari 

kehidupan manusia. Nilai sering melibatkan pengaruh emosional 

dan digabungkan dengan suatu tujuan dan kebutuhan (perasaan 

yang kuat dan emosi yang mengiringi kesuksesan). Ada banyak 

mengklasifikasikan nilai. Satu skema mengidentifikasikan dua 

nilai menjadi dua jenis, yaitu nilai instrumental dan nilai 

terminal. Nilai instrumental lebih cenderung ke model atau jenis 

tindakan, yaitu cara bertingkah laku yang memiliki nilai positif 

bagi seseorang (bertindak independen). Nilai terminal, dengan 

kata lain lebih cenderung kepernyataan psikologis yang lebih 

luas (kedamaian atau kesenangan). Kedua nilai tersebut 



27 

 

 
 

menghadirkan konsekuensi dari pribadi seseorang yang paling 

ingin dicapai dalam kehidupan. 

Sedangkan menurut Beatty dan Smith dalam jurnal Tommy 

Setiawan Ruslim et al., (2012:36), mengatakan bahwa pengetahuan 

produk adalah sebuah persepsi yang dimiliki oleh konsumen 

terhadap suatu produk tertentu, termasuk pengalaman sebelumnya 

dalam menggunakan produk. 

2.1.3 Indikator-indikator Minat Nasabah 

Minat nasabah dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator 

sebagai berikut, yaitu : 

Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

a. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada oranglain. 

b. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produkpreferensinya. 

c. Minta eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang 

diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat 

positif dari produktersebut. 

2.2 Pegadaian Syariah 

Pegadaian merupakan suatu bentuk usaha yang memberikan 

pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan cepat 
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dengan cara meminta jaminan yang berbentuk barang-barang lancar. 

Pegadaian sudah ada sejak zaman penjajahan. Pinjaman yang 

diberikan oleh perusahaan pegadaian didasarkan pada nilai barang 

jaminannya. Tujuan diadakan pegadaian adalah untuk mencegah 

larinya masyarakat kepada lintah darat, yaitu orang meminjamkan 

uangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Walaupun tingkat bunga 

dipegadaian lebih tinggi dari pada tingkat bunga di bank, namun 

tetap lebih rendah dari pada bungayang digunakan oleh para lintah 

darat (rentenir). (Kosim, 2016: 127). 

Dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata) (pasal1150 KUH Peerdata) adalah suatu hak yang diperoleh 

seorang piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan 

kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau orang lain atas 

namanya yang membeikan kekuasaan kepada kepada siberpiutang itu 

untuk memberi kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil 

pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada 

orangorang yang berpiutang lainya, dengan pengecualian biaya untuk 

melelang barang brang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus di 

dahulukan. Selain berbeda dengan KUH Perdata, gadai menurut 

syariat islam juga berbeda dengan pengertian syariat Islam juga 

berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat 

yang man dalam hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan 

tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secar tunai, 

dengan ketentuan si penjual (pegadai) tetap berhak atas pembelian 

tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Pasaribu, 2010:140).  
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Menurut (Syafi‟e Antonio,2001) gadai atau rahn adalah 

menahan salah satu harta milik peminjam (rahin) sebagai barang 

jaminan (marhum) atas pinjaman (marhum bih) yang diterimanya. 

Marhum tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang 

menahan/penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Sari 

(2015:3) prinsip-prinsip syariah.Prinsip ini telah jelas dan pasti. Hal 

ini bersumber pada hukum-hukum agama yang terkait, dan tercermin 

dalam Alquran  dan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. 

2.2.1 Tujuan Pegadaian Syariah 

Lembaga Keuangan Gadai Syariah mempunyai fungsi sosial 

yang sangat besar. Karena pada umumnya, orang-orang yang datang 

ke tempat ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan 

dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang 

bersifat komsumtif dan sifatnya mendesak. Pendirian pegadaian 

syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan PT pegadaian melalui 

perjanjian musyarakah ditetapkan visi dan misi dari penggadaian 

syariah yang akan didirikan yang menandakan tujuan didirikannya 

pegadaian syariah.  

Oleh karena itu Pegadaian Syariah a. Turut melaksanakan dan 

menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di 

bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui 

penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai pada 

dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok seperti dicantumkan 

dalam PP No. 103 tahun 2000 sebagai berikut:b. Pencegahan praktik 
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ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya c. 

Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek 

jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana 

mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga d. 

Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat 

mudah. 

2.2.2 Manfaat Pegadaian Syariah 

Banyak manfaat lain yang bisa diperoleh dari pegadaian 

syariah Adapun manfaat pegadaian antara lain (Soemitra, 2018: 408). 

a. Bagi nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative 

lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan 

dengan pembiayaan/ kredit perbankan. Di samping itu, nasabah 

juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak 

secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang 

bergerak yang aman dan dapat dipercaya.  

b. Bagi perusahaan pegadaian :  

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan 

oleh peminjam dana.  

2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh 

nasabah memperoleh jasa tertentu. 

3. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang 

bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan 

kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur 

yang relative sederhana. 
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4. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, Laba yang diperoleh 

digunakan untuk : i. Dana pembangunan (55%) ii. Cadangan 

umum (20%) iii. Cadangan tujuan (5%) iv. Dana sosial (20%). 

2.3. Produk Tabungan 

Produk adalah sebuah benda atau pelayanan yang ditawarkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik kebutuhan 

primer seperti rasa lapar dan haus, atau kebutuhan sekunder seperti 

hiburan. Menurut Kotler dan Keller (2009:4), produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, 

acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 

Pengertian produk bagi konsumen selain merupakan benda yang 

mempunyai manfaat dan kegunaan juga merupakan suatu yang dapat 

ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli, 

digunakan atau di konsumsi yang dapat memenuhi suatu kegiatan 

atau kebutuhan. Pengembangan sebuah produk menghasilkan 

perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan di berikan 

produk itu. Manfaat ini dikomunikasikan dan hendaknya di penuhi 

oleh atribut produk. Sedangkan menurut William J. Stanton, produk 

merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan yang tidak nyata yang 

didalamnya mencakup warna, kemasan, harga, dan pelayanan dari 

pabrik dan pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai 

sebuah hal yang dapat memberikan kepuasan atas keringanannya 

(Firmansyah, 2019: 3). 
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Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk 

perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari 

kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum 

lainnya. Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya 

dirumah, seperti di lemari maupun dibawah kasur. Dan dengan 

penyimpanan yang seperti itu sangat tidak efektif, karena memiliki 

resiko kehilangan yang tinggi. Dengan adanya perbankan yang 

menyediakan produk tabungan masyarakat sudah mulai tertarik 

untuk menabung dibank karena banyak keuntungan yang diperoleh, 

antara lain uang yang disimpan aman dan uang nasabah akan 

bertambah dengan adanya bunga bank. Tabungan adalah simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan 

atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak 

mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan 

membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas 

ATM. 

Menurut UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan 

tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah 

mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan 

dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat. 

Tabungan yang ditawarkan di bank disediakan untuk memenuhi 
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pelayanan masyarkat dalam penyimpanan uang dalam bentuk 

tabungan maupun dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat. 

Bank juga menyediakanbermacam-macam jenis tabungan yang 

ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Emas banyak digunakan sebagai perhiasan, aplikasi barang 

elektronik, bidang kedokteran dan menjadi standar keuangan 

diberbagai negara yang memiliki cadangan emas yang besar di dunia. 

Bentuk dan penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya 

berupa batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai 

kilogram (Setiawan, , 2018: 71).  

Islam dalam hal ini mempunyai dua prinsip perjanjian yang 

sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, 

yaitu wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan 

terhadap produk ini tergantung keinginan dari nasabah. Jika hanya 

ingin menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, 

sedangkan jika untuk memenuhi nasbah yang ingin berinvestasi atau 

mencari keuntungan maka yang ditawarkan dan yang sesuai adalah 

tabungan. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSNMUI/IV/2000 

tentang Tabungan: Menimbang Bahwa : 

a. keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan 

dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa 

perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 

penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu 
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simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu;  

b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 

hukum Islam (syari‟ah);  

c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang bentuk-bentuk mu‟amalah syar‟ah untuk dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari‟ah. 

Produk gadai, yaitu menahan salah satu harta milik nasabah 

(Rahin) sebagai jaminan (Marhun) atas hutang/pinjaman (Marhun 

Bih) yang diterimanya. Atau merupakan akad menahan harta milik 

penggadai oleh penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang 

diterimanya.Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah 

harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara 

pihak pegadaian dan nasabah. Uang sewa ini mencakup biaya 

penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses 

pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu 

yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang akan 

dilelang. Praktik gadai syari‟ah ini dibolehkan dalam fatwa DSN-

MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Tentang Rahn), fatwa DSN-

MUI Nomor: 26/DSN- MUI/III/2002 (Tentang Rahn Emas), dan 

fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN- MUI/III/2008 (Tentang Rahn 

Tasjily). 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama dilakukan oleh Rahmi Fitria (2018) yang 

berjudul Strategi Pemasaran Tabungan Emas Pada PT Pegadaian 

(PERSERO) Unit Syariah Simpang Benteng Payakumbuh. Hasil 

penelitiannya meliputi pertama, strategi produk yaitu penentuan 

motto, menciptakan merek, dan menciptakan kemasan pada 

tabungan emas. Kedua, strategi harga yaitu biaya awal pembukaan 

rekening Rp. 55.000, nasabah sudah bisa membuat rekening 

tabungan emas, setoran yang ringan, dan tidak ada denda serta tidak 

ada masa jatuh tempo. Ketiga, strategi lokasi dan Layout yaitu 

dengan letak yang strategis tepat dipusat kota Payakumbuh dan tata 

ruang yaitu membuat nasabah nyaman untuk melakukan transaksi. 

Keempat, strategi promosi yaitu melalui periklanan, penjualan 

pribadi dan promosi penjualan. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurakmal (2017) yang 

berjudulAnalisis Faktor-Faktor Yang Mendasari Perilaku Nasabah 

Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura.Hasil 

penelitian menunjukan bahwa bahwa faktor-faktor yang mendasari 

perilaku nasabah adalah: faktor harga, faktor promosi, faktor 

kualitas layanan, faktor lokasi dan faktor alasan syariah. Faktor yang 

paling dominan dalam mendasari keputusan nasabah menggunakan 

jasa Pegadaian Syariah UPS Ngabean Kartasura adalah faktor harga 

dengan eigen value sebesar 6,940 dan keragaman total sebesar 

31,546%. 
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Penelitian ketiga dilakukan oleh Wahyuningsih (2014) 

dengan judul Analisis Prilaku Nasabah dalam Pembiayaan di Bank 

Syariah Mandiri. Hasil penelitian menyimpulkan alasan-alasan yang 

mendasari nasabah dalam mengambil pembiayaan syari‟ah adalah 

antara lain sebagai berikut: faktor keimanan/kepercayaan, factor 

keuntungan (tinggi rendahnya nisbah pembiayaan dan fleksibilitas 

jangka waktu pembayaran), factor pelayanan (kemudahan dan 

kecepatan proses pembiayaan). Pandangan nasabah tentang 

perbedaan riba dan nisbah masih begitu rendah. Berdasarkan studi 

lapang konsep riba dan nisbah lebih banyak dipahami oleh kalangan 

akademisi yang berhubungan dengan konsep perbankan syari‟ah. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Laili (2016) yang berjudul 

Analisis Faktor-Faktor Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk 

Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama 

Surakarta.Hasil analisis menemukan bahwa a analisis faktor 

menghasilkan 3 faktor terbentuk yang mempengaruhi proses penentu 

keputusan nasabah memilih produk pembiayaan murabahah di 

BPRS Central Syariah Utama Surakarta (1) faktor pelayanan, 

(2)faktor margin, (3)faktor produk. Dan Faktor Margin adalah faktor 

yang dominan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

memilih produk pembiayaan murabahah dengan nilai eigenvalue 

sebesar 6,033 dengan begitu faktor tingkat margin dapat 

menerangkan data sebesar 50,279%. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Elisabeth (2016) dengan 

judul Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agen 
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BrilinkPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang 

dipertimbangkan dalam perilaku agen BRILink PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung yaitu perilaku 

budaya gaya hidup, lingkungan sosial budaya, keputusan agen, 

pribadi, status sosial.  

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 
No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbed

aan 

1. Rahmi 

Fitria 

(2018) 

Strategi 

Pemasara

n 

Tabungan 

Emas 

Pada PT 

Pegadaia

n Unit 

Syariah 

Simpang 

Benteng 

Payakum

buh. 

Periklanan, 

Penjualan, 

Pribadi dan 

Promosi 

penjualan. 

Regre

si  

Strategi 

produk 

yaitu 

penentuan 

motto, 

menciptaka

n merek, 

dan 

menciptaka

n kemasan 

pada 

tabungan 

emas. 

Kedua, 

strategi 

harga yaitu 

biaya awal 

pembukaan 

rekening 

Rp. 55.000, 

nasabah 

sudah bisa 

membuat  

Perilaku Pelayan

an 

pengeta

huan 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbed

aan 

  Payaku

mbuh. 
  rekening 

tabungan 

emas, 

setoran 

yang 

ringan, 

dan tidak 

ada denda 

serta tidak 

ada masa 

jatuh 

tempo. 

Ketiga, 

strategi 

lokasi dan 

Layout 

yaitu 

dengan 

letak yang 

strategis 

tepat 

dipusat 

kota 

Payakumb

uh dan 

tata ruang 

yaitu 

membuat 

nasabah 

nyaman 

untuk 

melakuka

n 

transaksi. 

Keempat, 

strategi 

promosi  

yaitu 

melalui 

  

Tabel 2.1 Lanjutan 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbed

aan 

periklanan

, 

penjualan 

pribadi 

dan 

promosi 

penjualan. 

2. Nurakmal 

(2017) 

Analisis 

faktor-

faktor 

yang 

mendasa

ri 

perilaku 

nadabah 

menggun

akan 

jasa 

pegadai

an 

syariah 

ngabean 

kartasur

a 

kualitas 

pelayana

n, dan 

margin 

keuntung

an 

terhadap 

keputusa

n 

pengemb

alian 

pembiay

aan 

Pengetahu

an 

Pelayanan 

Margin 

Keuntung

an 

Regr

esi 

Faktor-

faktor 

yang 

mendasari 

prilaku 

nasabah 

adalah 

faktor 

harga, 

faktor 

promosi, 

faktor 

kualitas 

layanan, 

faktor 

lokasi dan 

faktor 

alasan 

syariah. 

Faktor 

yang 

paling 

dominan 

dalam 

mendasari 

keputusan 

nasabah 

mengguna

kan jasa 

pegadaian 

Perilaku Pelayan

an 

Pengeta

huan 

Tabel 2.1 Lanjutan 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbed

aan 

murabah

ah  

(studi 

kasus 

pada 

BMT 

karima 

karang 

pandan) 

syariah 

UPS 

Ngabean 

kartasura 

adalah 

faktor 

harga 

berpengar

uh 6,940%  

terhadap 

keputusan 

nasabah 

dalam 

mengambi

l 

pembiyaa

n 

murabaha

h dan 

sisanya 

yakni  

31,546% 

dipengaru

hi oleh 

variabel 

lain di luar 

penelitian. 

Tabel 2.1 Lanjutan 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbed

aan 

3. Wahyunin

gsih 

(2014) 

Analisis 

Prilaku 

Nasabah 

dalam 

Pembiay

aan di 

Bank 

Syariah 

Mandiri 

Kepercaya

an 

Keutunga

n 

Pelayanan 

Perilaku 

Regr

esi 

Keimanan 

atau 

kepercaya

an, faktor 

keuntunga

n (tinggi 

rendahnya 

nisbah 

pembiayaa

n dan 

fleksibilita

s jangka 

waktu 

pembayar

an), faktor 

pelayanan 

(kemudah

an dan 

kecepatan 

proses 

pembiayaa

n). 

Pandanga

n nasabah 

tentang 

perbedaan 

riba dan 

nisbah 

masih 

begitu 

rendah. 

Perilaku Keperc

ayaan 

Keutun

gan  

Pelayan

an  

 

Tabel 2.1 Lanjutan 
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No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbed

aan 

4 Laili 

(2016) 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

Keputus

an 

Nasabah 

Dalam 

Memilih 

Produk 

Pembiay

aan 

Muraba

hah di 

BPRS 

Central 

Syariah 

Utama 

Surakart

a 

Pelayanan 

Produk  

Margin 

Regr

esi 

analisis 

faktor 

menghasil

kan 3 

faktor 

terbentuk 

yang 

mempeng

aruhi 

proses 

penentu 

keputusan 

nasabah 

memilih 

produk 

pembiayaa

n 

murabaha

h di BPRS 

Central 

Syariah 

Utama 

Surakarta 

(1) faktor 

pelayanan, 

(2) faktor 

margin, 

(3) faktor 

produk. 

Perilaku Pelayan

an 

Produk  

Margin 

Sumber. Data Diolah 2019 

2.5 Kerangka Pemikiran  

Saat ini tercatat ada beberapa lembaga keuangan syariah di 

Indonesia yang telah menjadikan gadai (rahn) sebagai salah satu 

produk unggulannya, termasuk di dalamnya Pegadaian Syari‟ah. 

Tabel 2.1 Lanjutan 
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Pegadaian Syari‟ah mengeluarkan produk tabungan emas yang 

penerapannya menggunakan akad qardh wal ijarah, yaitu akad 

pemberian pinjaman oleh pegadaian kepada nasabah yang disertai 

dengan penyerahan tugas agar pihak pegadaian menjaga barang 

jaminan yang diserahkan. 

Pegadaian bukanlah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan 

produk gadai emas. Terdapat beberapa bank syari‟ah yang juga 

menerapkanya. Adanya lembaga-lembaga keuangan yang 

menjalankan usaha gadai syariah, memberikan banyak pilihan 

kepada masyarakat dalam memilih produk pembiayaan pegadaian 

pada lembaga keuangan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang 

memilih melakukan pembiayaan gadai syariah pada pegadaian. 

Pegadaian Syari‟ah. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan 

pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

       

     

Sumber. Data Diolah 2019 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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H2

⬚⬚

H3 

Promosi 
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Nasabah 

(Y) 

Pelayanan 

(X2) 

Pengetahuan 

Produk (X3)   



 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut 

pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas 

dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. 

Berdasarkan dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas di 

dalam Pengadaian Syariah” maka dapat disimpulkan bahwa jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional, yaitu suatu 

pendekatan yang membahas tentang suatu hubungan antara dua 

komponen atau variabel untuk mencapai tujuan tertentu yang 

diungkapkan melalui angka-angka. Variabel yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu variabel minat nasabah sebagai variabel 

independen promosi (X1), pelayanan (X2), pengetahuan tentang 

produk (X3) dan variabel penggunaan jasa layanan gadai sebagai 

variabel dependen (Y) (Arikunto 2012: 88). 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Dimana pendekatan kuantitatif adalah 

metode dalam penelitian untuk menggambarkan suatu kondisi atau 

peristiwa secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan 

menggunakan perhitungan statistik (Arikunto, 2012: 88). Penelitian 
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ini dibuat untuk melihat hubungan kausal antar variabel penelitian, 

yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang 

didapat  dianalisis menggunakan SPSS versi 21. 

3.2 Data dan Teknik Pemerolehannya 

3.2.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung 

melalui penyebaran angket. 

3.2.2 Sumber Data  

Sumber data untuk melakukan penelitian ini berupa angket 

yang dibagikan pada responden peneitian berkaitan dengan topik 

penelitian yang dilakukan. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Banda 

Aceh.Penelitian dilakukan pada instansi tersebut dikarenakan adanya 

produk tabungan emas. 

3.4 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang 

menjadi sasaran di dalam penelitian, sedangkan sampel merupakan 

sebahagian dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2014:95).Dengan 

demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah 

Pegadaian Syari‟ah Cabang Banda Acehselama tahun 2018 yang 

berjumlah 709 orang.  
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3.5 Sampel 

Sampel merupakan perwakilan dari opulasi. Mengenai besar 

kecilnya sampel dari jumlah populasi menurut Arikunto (2014:117) 

bahwa ”Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 

% atau 25% - 35%”. Mengingat jumlah populasi yang terbatas, 

maka peneliti mengambil; seluruh populasi sebagai sampel yang 

diambil dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu 

sebanyak 100 orang atau sekitar 10% dari populas.Sampel pada 

penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin 

pada persamaan 3.1 ( Agustinus, 2018: 12) 

n= 
 

     
.............................................. (3.1) 

 Keterangan :  

   n = Sampel 

   N= Ukuran Populasi 

     = error (10%) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan angket, 

wawancara dan dokumentasi sebagai penelitian.  

a. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Adapun angket yang 

diberikan terbagi atas dua variabel, yaitu variabel bebas promsi 
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(X1), pelayanan (X2) dan pengetahuan tentang produk (X3) 

sedangkan variabel terikat adalah minat nasabah (Y). Masing-

masing variabel terdiri atas 5 pertanyaan. Sehingga jumlah 

seluruh pertanyaan yang diberikan adalah 20. Sedangkan 

penilaian setiap jawaban angket, yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Skala Pengukuran 

NO Alternatif Jawaban Skor 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Kurang Setuju 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber. Data Diolah 2019 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Penulis mewawancari kepala bagian di 

instansi tersebut untuk mengetahui promsi (X1), pelayanan (X2) 

dan pengetahuan tentang produk (X3) serta minat nasabah (Y). 

  

3.7 Variabel Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam karya tulis ini, 

maka penulis memaparkan terlebih dahulu mengenai variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel 

dependent minat nasabah(Y) dan variabel independent, yaitu 



48 

 

 
 

promosi (X1), pelayanan (X2) dan pengetahuan tentang produk (X3). 

Peneliti menjabarkannya sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

No Vaiabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala Item  

Dependent Variable  

1. Minat 

tabunga

n emas 

(Y) 

Minat adalah 

suatu keadaan 

dimana 

seseorang 

mempunyai 

perhatian 

terhadap 

sesuatu dan 

disertai 

keinginan 

untuk 

mengetahui 

dan 

mempelajari 

maupun 

membuktikan 

lebih lanjut 

(Walgito,2009

). 

 

1. Saya berminat 

tabungan emas 

karena produknya 

menarik dan 

bermanfaat 

2. Saya tertarik 

menggunakan jasa 

tabungan emas di 

pegadaian karena 

ajakan teman atau 

saudara. 

3. Saya 

menggunakan jasa 

tabungan emas 

karena keunggulan 

yang terdapat pada 

produk ini. 

4. Saya menabung 

emas karena 

produk ini lebih 

baik dibandingkan 

tabungan uang 

tunai. 

5. Saya memilih 

tabungan emas 

karena banyak 

informasi yang 

saya dapatkan 

mengenai tabungan 

emas. 

Likert 16 

sampai 

20 

Independent Variable 
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No Vaiabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala Item  

2. Promosi 

(X1) 

Usaha 

perusahaan 

untuk 

memberitahu, 

membujuk, 

atau 

mengingatkan 

konsumen 

tentang 

produk-

produknya, 

atau idenya 

agar supaya 

tujuan 

perusahaan 

dapat tercapai. 

(Maulana, 

2016)  

 

1. Iklan mengenai 

tabungan emas 

mendorong saya 

untuk menabung 

emas. 

2. Adanya 

sponshorship 

kegiatan dari 

pegadaian 

mendorong saya 

menabung emas. 

3. Adanya web site 

dari pegadaian 

memudahkan 

saya untuk 

menabung. 

4. Adanya promosi 

yang membujuk 

konsumen 

berpengaruh 

untuk memiliki 

tabungan emas. 

5. Adanya promosi 

yang sering 

muncul 

mengenai 

tabungan emas 

mendorong saya 

memiliki 

tabungan emas 

di pegadaian 

Syariah. 

Likert 1 

sampai 

5 

Tabel 3.1 Lanjutan 
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No Vaiabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala Item  

3 Pelayan

an (X2) 

Tindakan atau 

kegiatan yang 

diberikan 

perusahaan 

dalam rangka 

memuaskan  

konsumen 

dengan cara 

memberikan 

jasa yang 

melebihi 

harapan 

konsumen 

sehingga 

memberikan 

kepuasan bagi 

konsumen. 

1.Karyawan 

Pegadaian 

Syariah 

berpakaian rapi 

dan sopan 

2. Pegawai rapi, 

sopan dan 

memiliki 

kredibilitas   

3. Pegawai 

memberikan 

perhatian 

terhadap 

kesulitan dan 

kebutuhan  

nasabah  

4. Pegawai 

membantu dan 

melayani secara 

cepat dan jelas  

5...Kantor dan 

fasilitas memadai  

 

Likert 11 

sampai 

15 

4 Pengeta

huan 

Produk 

(X3) 

Informasi yang 

disimpan 

didalam 

ingatan. 

Himpunan 

bagian dari 

informasi total 

yang relevan 

dengan fungsi 

konsumen di 

dalam pasar 

yang disebut 

pengetahuan 

konsumen 

1. Tahu produk 

yang dipilih. 

2. Paham tata cara 

memperoleh 

pembiayaan. 

3. Mengetahui 

langkah-langkah 

membuka 

tabungan emas. 

4. Saya mengerti 

keuntungan dari 

tabungan emas. 

5. Saya memahami 

ketentuan dalam 

tabungan emas. 

 

Likert 6 

sampai 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Lanjutan 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas yaitu: promsi (X1), pelayanan (X2) dan 

pengetahuan tentang produk (X3) serta variabel terikat yaitu minat 

nasabah (Y). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2013). 

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut 

(Ghozali, 2013) : 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ e......................................(3.2) 

 

Dimana:  

Y = Variabel Dependen 

a = Konstanta 

     = Koefisien garis regresi promosi 

     = Koefisien garis regresi pelayanan 

    = Koefisien garis regresi pengetahuan produk 

      = Variabel promosi 

      = Variabel pelayanan 

      = Variabel Pengetahuan Produk 
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3.9 Pengujian Data 

3.9.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Dalam hal 

ini digunakan beberapa butir pertanyaan yang dapat secara tepat 

mengungkapkan variabel yang diukur tersebut. Untuk mengukur 

tingkat validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Adapun persamaan untuk uji validitas yaitu : 

xyr  = 
     –(  )(  ) 

√*(   )  (  ) +*(   )  (  ) +
 ...................(3.3) 

   Keterangan: 

xyr  = Koefisien Korelasi antara variabel X dan 

variabel Y 

  X  = Jumlah jawab benar perbutir soal 

  Y  = Jumlah jawab benar semua butir soal 

   n  = Jumlah data 

 

Hipotesis yang diajukan pada uji validitas adalah:  

Ho : Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor 

konstruk.  

Ha: Skor abutir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor 

konstruk.  
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Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 5 persen dari degree of 

freedom(df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r 

hitung > r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid, demikian sebaliknya bila r hitung < r tabel maka pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali,2013).  

3.9.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dilakukan 

dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu 

SPSS uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0.50 

(Nunnally dalam Ghozali, 2013).  

3.9.3 Uji Asumsi Klasik  

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang 

diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk 

mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.  

3.9.3.1 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 
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problem multikolinearitas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi adalah sebagai berikut:  

a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat (Ghozali, 2013).  

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Apabila 

antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas (Ghozali, 2013).  

c. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). kedua ukuran 

ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilihyang tidak dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilaitolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 

0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013).  

Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi 

deteksi seperti di atas, maka model regresi yang digunakan dalam 
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penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula 

sebaliknya.  

3.9.3.2 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatanke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut 

heteroskedstisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013).  

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat  grafik plotantara nilai prediksi variabel 

terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di 

studentized. Dasar analsisnya adalah:  

a. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.  
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b. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.9.3.3 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai 

distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2013). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambian keputusannya 

adalah: 

a. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau garfik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regrsi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.10 Pengujian Hipotesis  

3.10.1 Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubunganantara 

variabel X dan Y, apakah variabel promosi (X1), pelayanan (X2) dan 

pengetahuan (X3) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2013). 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:  
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Ho1 : Variabel bebas promosi (X1), tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah 

terhadap produk tabungan emas di Pegadaian 

Syari‟ah Banda Aceh. 

Ha1 : Variabel bebas promosi(X2), mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap minat nasabah terhadap 

produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda 

Aceh. 

Ho2 : Variabel bebas pelayanan(X2), tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah 

terhadap produk tabungan emas di Pegadaian 

Syari‟ah Banda Aceh. 

Ha2 : Variabel bebas pelayanan(X1), mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap minat nasabah terhadap 

produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda 

Aceh. 

Ho3 : Variabel bebas pengetahuan tentang produk (X3), tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

nasabah terhadap produk tabungan emas di Pegadaian 

Syari‟ah Banda Aceh. 

Ha3 : Variabel pengetahun tentang produk (X3), mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah 

terhadap produk tabungan emas di Pegadaian 

Syari‟ah Banda Aceh 
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Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013) adalah dengan 

menggunakan  angka probabilitas signifikansi, yaitu:  

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak.  

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

3.10.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F ) 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui 

tingkat siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). Dalam penelitianini, hipotesis yang digunakan adalah:  

Ho4 : Variabel-variabel bebas yaitu promosi (X1), pelayanan (X2) 

dan pengetahuan tentang produk (X3) tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap 

variabel terikatnya yaitu minat terhadap tabungan emas (Y) 

Ha4 : Variabel-variabel bebas yaitu promosi (X1), pelayanan (X2) 

dan pengetahuan tentang produk (X3) mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya yaitu minat terhadap tabungan emas (Y) 

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2013) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima  

dan Ha ditolak.  

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 
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3.10.3 Analisis Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Ghozali, 2013). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas 

yaitu promosi (X1), pelayanan (X2) dan pengetahuan tentang produk 

(X3) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (minat terhadap 

tabungan emas) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel trikat.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi 

adalah biasa terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan 

kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka R² pasti 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. 

 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang  

Banda Aceh 

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman 

penjajahan Belanda VOC (Veerenigde Oostintische Compagnie) 

yang pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat 

untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha 

ini didirikan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan 

selanjutnya usaha Pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia 

Belanda, dengan status dinas pegadaian. Pada sejarah dunia usaha 

pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian  dalam 

perkembangan  selanjutnya  meluas  kewilayah- wilayah Eropa 

lainya seperti Inggris, Prancis dan Belanda (Effendi (2017). 

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia 

Belanda   No.130   tanggal   12   Maret   1901   pemerintah   

mendirikan pegadaian di Sukabumi Jawa Barat   pada tanggal 1 

April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian  

pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan 

berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Repoblik 

Indonesia berdasarkan Peraturan No.176 Tahun 1961. Kemudian 

berdasarkan (PP) No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). 



61 
 

 
 

Berdasarkan (PP) No.10/1990 yang diperbaharui dengan 

(PP) No.103/2000, dapat dikatakan awal mulanya kebangkitan 

pegadaian, misi yang  digunakan  pegadaian  untuk  mencegah  

praktik  riba,  pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta, 

Makasar, Semarang, Surakarta, dan  Yogyakarta,  pada  tahun  

yang  sama  hingga  September  2003,  4 (empat)  Kantor  Cabang  

Pegadaian  di  Aceh  dikonversikan  menjadi Pegadaian Syariah, 

salah satunya yang terletak di jalan Imam Bonjol No.14 Kampung 

Baru, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang saat   itu   

sedang   menjabat,   yaitu   Prof.   Dr.   Syamsuddin   Mahmud. 

Pegadaian mengeluarkan produk   berbasis Islam yang disebut 

dengan Pegadaian Syariah. Konsep operasi Pegadaian Syariah 

mengacu pada Al- Qur‟an dan Hadist serta asas rasionalitas, 

efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam 

(Effendi (2017). 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Banda Aceh 

Adapun tujuan didirikan pegadaian yang berbasis syariah 

dikarenakan  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  muslim,  

adapun tujuan khususnya didirikan Pegadaian Syariah agar praktik 

yang terdapat unsur riba terhindar dari kalangan masyarakat, dengan 

adanya Pegadaian Syariah masyarakat bisa bermuamalah sesuai 

ajaran Rasulullah SAW. 
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a. Visi : 

 Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang 

selalumenjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu 

menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

b.    Misi : 

1. Memberikan pembiayaan yang sesuai syariah dan tercepat, 

termudah, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha 

golongan menengah kebawah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Memastikan pemerataan pelayanan sesuai Syariah di Banda 

Aceh dan infrastruktur, serta memberikan kemudahan dan 

kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri 

menjadi pilihan utama masyarakat. 

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat  golongan menengah  kebawah  dan  

melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber 

daya perusahaan. 

 

4.1.3 Identitas Kantor Pegadaian Syai’ah 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pegadaian Emas cabang 

Banda Aceh. Adapun untuk lebih jelasnya, berikut merupakan 

gambaran umum lokasi Kantor Pegadaian Syari‟ah cabang Banda 

Aceh: 

1. Nama Kantor  : PT. Pegadaian (persero) Cabang 

Syari‟ah Banda Aceh 
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2. Alamat kantor  : Jl. Imam Bonjol No. 14 Kampung 

Baru 

3. Kode Pos  : 22242 

4. Provinsi  : Aceh 

5. Nama Kantor  : PT. Pegadaian (persero) Cabang 

Syari‟ah Banda Aceh 

6. Alamat kantor  : Jl. Imam Bonjol No. 14 Kampung 

Baru 

7. Kode Pos  : 22242 

8. Provinsi  : Aceh 

9. Kota/Kabupaten : Banda Aceh 

10. Kecamatan  : Baiturrahman 

11. Waktu Operasional : 08.00 – 20.00 Wib 

 

a. Profil Pegawai 

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai 

Pegawai Jumlah 

Pemimpin 1 

Manajer Operasional 1 

Penaksir Cabang 1 

Pengelola Agunan 1 

Kasir Cabang 2 

Kasir Unit 8 

Pengelola UPS 8 
 Sumber: Data Bank Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 
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b. Profil Responden 

Tabel 4.2 Jumlah Responden 

Jenis Kelamin Jumlah 

Pria 42 

Wanita 58 

Total 100 

4.2 Analisis Frekuensi Persepsi Responden 

  Peneliti memberikan angket bagi setiap responden, yang 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

nasabah. Setiap jawaban dari seluruh responden dianalisis untuk 

melihat jumlah (frekuensi) atas jawaban yang diberikan. Sehingga 

dari 20 pertanyaan yang diajukan menghasilkan skor rata-rata 

(mean). Tabel interpretasi nilai rata-rata tanggapan responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Kriteria Hasil Tanggapan Responden 

Nilai Keterangan 

1,00 – 1,79 Sangat tidak baik 

1,80 – 2,59 Tidak baik 

2,60 – 3,39 Kurang baik 

3,40 – 4,19 Baik 

4,20 – 5,00 Sangat baik 
    Sumber: Sudjana (2005:47) 

4.2.1 Persepsi Responden terhadap Promosi 

Jawaban persepsi reponden terhadap promosi yang di isi 

berkisar antara sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak 

setuju (skor 1). Tinggi rendahnya jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Tabel Persepsi Responden Terhadap Variabel Promosi 

No Pertanyaan 

Alternatif Jawaban  

Rata-

rata SS S KS TS STS 

1. 

Iklan mengenai tabungan emas 

mendorong saya untuk 

menabung emas 
24 35 14 16 11 3,45 

2. 

Adanya sponshorship kegiatan 

dari pegadaian mendorong 

saya menabung emas 
20 42 18 13 7 3,55 

3. 

Adanya web site dari 

pegadaian memudahkan saya 

untuk menabung 
20 42 18 11 9 3,53 

4. 

Adanya promosi yang 

membujuk konsumen 

berpengaruh untuk memiliki 

tabungan emas 

19 44 22 12 3 3,64 

5. 

Adanya promosi yang sering 

muncul mengenai tabungan 

emas mendorong saya 

memiliki tabungan emas di 

pegadaian Syariah 

28 35 14 11 12 3,56 

Rata-rata keputusan promosi 3,54 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 (N=100) 

Berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh responden, 

diketahui nilai tertinggi pada Tabel 4.4 yaitu terletak pada respon S 

(Setuju) yang mana respon yang dicapai sebanyak 44 responden. 

Sedangkan respon terendah terletak pada respon STS (Sangat Tidak 

Setuju), yaitu hanya 3 responden yang memilih kriteria STS. 

Sehingga sebagian besar responden memilih “Setuju” pada faktor 

promosi yang dapat mempengaruhi minat responden terhadap 

produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh dan hanya 

sedikit responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Nilai rata-

rata skor variabel keputusan promosi adalah 3,54. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa tanggapan seluruh responden terhadap variabel 

keputusan promosi adalah “Baik”. 

4.2.2 Persepsi Responden terhadap Pelayanan 

Jawaban persepsi reponden terhadap pelayanan yang di isi 

berkisar antara sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak 

setuju (skor 1). Tinggi rendahnya jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Persepsi Responden Terhadap Variabel Pelayanan 

N

o 

Pertanyaan Alternatif Jawaban Rata-

rata 

SS S K

S 

T

S 

ST

S 

1. Karyawan Pegadaian Syariah 

melayani tepat waktu 

19 41 17 15 8 3,71 

2. Karyawan Pegadaian Syariah 

berpakaian rapi dan sopan 

23 39 16 11 11 3,52 

3. Karyawan Pegadaian Syariah 

memberikan perhatian bagi 

kebutuhan nasabah 

25 34 23 10 8 3,58 

4. Karyawan membantu nasabah dan 

melayani dengan cepat 

23 40 15 11 11 3,53 

5. Kondisi kantor bagus dan 

memiliki fasilitas memadai 

21 42 17 13 7 3,57 

Rata-rata Keputusan Pelayanan 3,58 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 (N=100) 

 Berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh responden, 

diketahui nilai tertinggi pada Tabel 4.5 yaitu terletak pada respon S 

(Setuju) yang mana respon yang dicapai sebanyak 42 responden. 

Sedangkan respon terendah terletak pada respon STS (Sangat Tidak 

Setuju), yaitu hanya 7 responden yang memilih kriteria STS. 

Sehingga sebagian besar responden memilih “Setuju” pada faktor 
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pelayanan yang dapat mempengaruhi minat responden terhadap 

produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh dan hanya 

sedikit responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Sehingga 

sebagian besar responden memilih “Setuju” pada faktor pelayanan  

yang dapat mempengaruhi minat responden terhadap produk 

tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh dan hanya sedikit 

responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Nilai rata-rata skor 

variabel keputusan pelayanan adalah 3,58. Hasil ini menunjukkan 

bahwa tanggapan seluruh responden terhadap variabel keputusan 

pelayanan adalah “Baik”. 

4.2.3 Persepsi Responden terhadap Pengetahuan Produk 

Jawaban persepsi reponden terhadap pengetahuan produk 

yang di isi berkisar antara sangat setuju (skor 5) sampai dengan 

sangat tidak setuju (skor 1). Tinggi rendahnya jawaban responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Tabel Persepsi Responden Terhadap Variabel 

Pengetahuan Poduk 

No Pertanyaan Alternatif Jawaban Rata-

rata 
SS S KS TS STS  

1. Saya tahu produk tabungan 

emas yang dipilih 

18 4

3 

16 14 9 3,47 

2. Saya mengetahui cara 

membuka tabungan emas 

16 4

1 

17 14 12 3,35 

3. Saya mengetahui langkah-

langkah membayar tabungan 

emas 

16 3

7 

18 14 8 4,01 

4. Saya mengerti keuntungan 

dari tabungan emas 

20 3

9 

14 13 14 3,38 
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5. Saya memahami ketentuan 

dalam tabungan emas 

16 4

0 

15 19 10 3,33 

Rata-rata Keputusan Pegetahuan produk 3,50 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 (N=100) 

 Berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh responden, 

diketahui nilai tertinggi pada Tabel 4.6 yaitu terletak pada respon S 

(Setuju) yang mana respon yang dicapai sebanyak 43 responden. 

Sedangkan respon terendah terletak pada respon STS (Sangat Tidak 

Setuju), yaitu hanya 10 responden yang memilih kriteria STS. 

Sehingga sebagian besar responden memilih “Setuju” pada faktor 

pengetahuan yang dapat mempengaruhi minat responden terhadap 

produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh dan hanya 

sedikit responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Sehingga 

sebagian besar responden memilih “Setuju” pada faktor pengetahuan 

produk yang dapat mempengaruhi minat responden terhadap produk 

tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh dan hanya sedikit 

responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Nilai rata-rata skor 

variabel keputusan pengetahuan produk adalah 3,50. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tanggapan seluruh responden terhadap variabel 

keputusan pengetahuan produk adalah “Baik”. 

4.2.4 Persepsi Responden terhadap Minat 

Jawaban persepsi reponden terhadap minat yang di isi 

berkisar antara sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak 

setuju (skor 1). Tinggi rendahnya jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.6 Lanjutan 
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Tabel 4.7 Tabel Persepsi Responden Terhadap Variabel Minat 

N

o 

Pertanyaan 

Alternatif Jawaban Rata-

rata SS S KS TS ST

S 

1. 

Saya berminat tabungan emas 

karena produknya menarik dan 

bermanfaat 
18 4

3 

16 14 9 3,47 

2. 

Saya tertarik menggunakan jasa 

tabungan emas di pegadaian 

karena ajakan teman atau 

saudara 

16 4

1 

17 14 12 3,35 

3. 

Saya menggunakan jasa 

tabungan emas karena 

keunggulan yang terdapat pada 

produk ini 

16 3

7 

18 14 8 3,18 

4. Saya menabung emas karena 

produk ini lebih baik 

dibandingkan tabungan uang 

tunai 

20 3

9 

14 13 14 3,38 

5. Saya memilih tabungan emas 

karena banyak informasi yang 

saya dapatkan mengenai 

tabungan emas 

16 4

5 

15 19 5 3,48 

Rata-rata Keputusan Minat 3,46 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 (N=100) 

 Berdasarkan hasil angket yang telah diisi oleh responden, 

dari 100 orang responden, sebagian besar responden berminat 

menjadi nasabah terhadap produk tabungan emas di Pegadaian 

Syari‟ah Banda aceh. Hal tersebut terbukti berdasarkan pada Tabel 

4.7, respon paling banyak yaitu terletak pada respon S (Setuju) yang 

mana respon yang dicapai sebanyak 43 responden. Sedangkan 

respon terendah terletak pada respon STS (Sangat Tidak Setuju), 

yaitu hanya 5 responden yang memilih kriteria STS. Sehingga 

berdasarkan dari hasil responden terhadap faktor minat, pelayanan 

dan pengetahuan produk, terdapat pengaruh yang signifikan 
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terhadap minat nasabah pada produk tabungan emas di Pegadaian 

Syari‟ah Banda Aceh dan hanya sedikit responden yang memilih 

“Sangat Tidak Setuju”. Sehingga sebagian besar responden memilih 

“Setuju” pada faktor pengetahuan produk yang dapat mempengaruhi 

minat responden terhadap produk tabungan emas di Pegadaian 

Syari‟ah Banda Aceh dan hanya sedikit responden yang memilih 

“Sangat Tidak Setuju”. Nilai rata-rata skor variabel keputusan minat 

adalah 3,46. Hasil ini menunjukkan bahwa tanggapan seluruh 

responden terhadap variabel keputusan minat adalah “Baik”. 

4.3 Hasil Uji Kualitas Data 

4.3.1 Hasil Uji Reabilitas 

 Hasil uji reabilitas pada penelitian ini menghasilkan nilai 

Cronbach alpha dari masing-masing variabel >0,60, sehingga 

seluruh variabel yang digunakan dinyatakan reliabel. Nilai cronbach 

alpha masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah 

Item 

Cronbach 

Alpha 

Minimal 

Cronbach 

Alpha 

Keteranga

n 

Promosi (X1)  5 0,489 0,06 Reliabel 

Pelayanan (X2) 5 0,951 0,06 Reliabel 

Pengetahuan Produk 

(X3) 

5 0,926 0,06 Reliabel 

Minat (Y) 5 0,822 0,06 Reliabel 

Total Cronbach Alpha = 0,932 (Reliabel) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan pengukuran reliabilitas data pada Tabel 4.8, 

nilai reabilitas variabel promosi (X1) sebesar 0,489, variabel 

pelayanan (X2) sebesar 0,951, variabel pengetahuan produk (X3) 

sebesar 0,926 serta variabel minat (Y) sebesar 0,822. Dari 

keseluruhan variabel yang dijumlahkan maka diperoleh total nilai 

Cronbach Alpha sebesar 0,932. Sesuai dengan ketentuan uji statistik 

Cronbach’s alpha (ᾳ), maka setiap hasil uji reabilitas suatu data 

harus >0,6 (Ghozali, 2009). Sehingga hasil uji reabilitas lebih lebih 

besar dari 0,6 (0,932 > 0,6). Dan dapat diartikan bahwa reabilitas 

dari semua variabel tergolong reliabel. 

4.3.2 Hasil Uji Validitas 

 Hasil uji validitas pada penelitian ini menghasilkan nilai 

korelasi dari masing-masing variabel >0,16, sehingga seluruh 

variabel yang digunakan dinyatakan valid. Nilai korelasi masing-

masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas 

Item 

Pertanyaan 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r-hitung) 

r-tabel Keterangan 

A1 46,88 ,191 0,16 Valid 

A2 46,98 ,252 0,16 Valid 

A3 47,05 ,252 0,16 Valid 

A4 47,07 ,391 0,16 Valid 

A5 46,99 ,626 0,16 Valid 

A6 46,90 ,754 0,16 Valid 

A7 46,78 ,810 0,16 Valid 

A8 46,75 ,793 0,16 Valid 

A9 46,81 ,770 0,16 Valid 
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A10 46,91 ,788 0,16 Valid 

A11 46,92 ,823 0,16 Valid 

A12 46,95 ,823 0,16 Valid 

A13 47,01 ,762 0,16 Valid 

A14 46,96 ,725 0,16 Valid 

A15 47,00 ,715 0,16 Valid 

A16 47,05 ,679 0,16 Valid 

A17 47,01 ,608 0,16 Valid 

A18 47,07 ,632 0,16 Valid 

A19 46,92 ,601 0,16 Valid 

A20 47,16 ,342 0,16 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019  

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.9, maka 

diperoleh r-hitung < r-tabel, dengan tolak ukur apabila r-hitung > r-

tabel maka data tidak valid sedangkan jika r-hitung > r-tabel maka 

data dikatakan valid. Sehingga diperoleh hasil r-hitung > r-tabel dan 

dapat diartikan bahwa seluruh data yang di input tergolong valid. 

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF. 

Jika nilai VIF <10 maka tidak terjadi gelajala Multikolinearitas. 

Hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 Lanjutan 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 

 

 

Variabel 

 

 

Collinearity 

Statistics 

 

Keterangan 

Tolerance VIF 

Promosi ,634 1,577 Tidak terjadi gejala 

multikolonearitas 

Pelayanan ,389 2,568 Tidak terjadi gejala 

multikolonearitas 

Pengetahuan 

Produk 

,448 2,231 Tidak terjadi gejala 

multikolonearitas 
  Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan hasil Multikolinearitas pada Tabel 4.10, 

terdapat nilai VIF Variabel promosi = 1,577 dan Tolerance = 0,634, 

VIF variabel pelayanan = 2,568 dan Tolerance = 0,389, dan VIF 

variabel pengetahuan = 2,231 dan Tolerance = 0,448. Karena nilai  

VIF yang didapatkan <10. Maka semua variabel tidak terdeteksi 

problem Multikolinearitas. Sedangkan ketentuan Tolerance apabila 

nilai Tolerance <0,10 maka artinya juga tidak terjadi 

Multikolinearitas. Sehingga dari hasil nilai VIF dan Tolerance yang 

didapatkan, maka data yang di input tergolong tidak terjadi 

Multikolinearitas dalam model regresi. 

4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola 

tertentu. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 
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Sumber. Data diolah 2019 

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan Gambar 4.1 gambar grafik yang dihasilkan 

membentuk pola yang tidak jelas dan tidak teratur. Sehingga dari 

hasil grafik yang telah didapatkan maka dapat diartikan bahwa data 

yang diinput tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

4.4.3 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan melihat data (titik) 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji 

Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Sumber. Data diolah 2019 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 

 Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa data (titik) 

menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, Sehingga dari data tersebut 

dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4.5 Analisis Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: promsi (X1), 

pelayanan (X2) dan pengetahuan tentang produk (X3) serta variabel 

terikat yaitu minat nasabah (Y). Hasil regresi linear berganda dapat 

dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Hasil Regrasi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

 

 

 

Sig. 
B 

Std. 

Error Beta 

(Constant) 2,094 ,975  2,149 ,034 

Promosi ,544 ,064 ,542 8,474 ,000 

Pelayanan ,402 ,056 ,472 7,212 ,000 

Pengetahuan ,139 ,078 ,104 1,780 ,000 

           Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.11 maka dibuat persamaan Regresi 

Linear Berganda sebagai berikut: 

Y = a +      +      +     +e .................................(4.1) 

Y = 2,094           + 0,402   + 0,139  + e 

Keterangan : 

Y = Variabel Dependen 

a = Konstanta 

     = Koefisien garis regresi promosi 

     = Koefisien garis regresi pelayanan 

    = Koefisien garis regresi pengetahuan produk 

      = Variabel promosi 

      = Variabel pelayanan 

      = Variabel Pengetahuan Produk 

 Sehingga dari hasil hitung menggunakan regresi linear 

berganda, maka dapat diartikan bahwa : 
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a. Pada bagian koefisien konstanta sebesar 2,094 dan bertanda 

positif menandakan bahwa yang dihitung dengan persamaan 

regresi linear linear berganda lebih besar dari yang diharapkan. 

Konstanta tersebut menyebutkan bahwa apabila variabel 

dianggap tetap atau nol, maka konstanta akan menaikkan minat 

nasabah sebesar 2,094. 

b. Pada bagian promosi diperoleh nilai promosi (X1) = 0,544 dan (t) 

= 8,474, dan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 

0,05. Sehingga faktor promosi berpengaruh positif terhadap minat 

nasabah. Hal tersebut menunjukkan semakin baik kualitas pomosi 

maka semakin tinggi pula minat nasabah terhadap produk 

tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh. 

c. Pada bagian pelayanan diperoleh nilai pelayanan (X2) = 0,402 

dan (t) = 7,212, dan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang lebih 

kecil dari 0,05. Sehingga faktor pelayanan berpengaruh positif 

terhadap minat nasabah. Hal tersebut menunjukkan semakin baik 

pelayanan yang diberikan maka semakin banyak minat nasabah 

terhadap produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Banda 

Aceh. 

d. Pada bagian pengetahuan produk diperoleh nilai pelayanan (X3) 

= 0,139 dan (t) = 1,780, dan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang 

lebih kecil dari 0,05. Sehingga faktor pengetahuan produk 

berpengaruh positif terhadap minat nasabah. Hal tersebut 

menunjukkan semakin tinggi pengetahuan produk yang diberikan 
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maka semakin banyak minat nasabah terhadap produk tabungan 

emas di Pegadaian Syari‟ah Banda Aceh. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel 

promosi (X1), pelayanan (X2) dan pengetahuan tentang produk (X3) 

serta variabel terikat yaitu minat nasabah (Y) secara terpisah atau 

parsial. Hasil uji parsial dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

 

 

 

Sig. B 

Std. 

Error Beta 

(Constant) 2,094 ,975  2,149 ,034 

Promosi ,544 ,064 ,542 8,474 ,000 

Pelayanan ,402 ,056 ,472 7,212 ,000 

Pengetahuan ,139 ,078 ,104 1,780 ,000 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui tingkat pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial, yaitu meliputi: 

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada variabel promosi terhadap minat nasabah. Dari 

hasil jawaban tertinggi yaitu terletak pada kriteria S (Setuju).  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil sebesar 

0,544 dan t= 8,474 serta tingkat signifikan sebesar 0,000 yang 
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berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel promosi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah pada produk 

tabungan emas emas di Pegadaian Syari‟ah cabang Banda aceh.  

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada variabel pelayanan terhadap minat nasabah. 

Dari hasil jawaban tertinggi yaitu terletak pada kriteria S (Setuju).  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil sebesar 

0,402 dan t= 7,212 serta tingkat signifikan sebesar 0,000 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel pelayanan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah pada 

produk tabungan emas emas di Pegadaian Syari‟ah cabang Banda 

aceh. 

Hasil pengujian hipotesis 3  menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada variabel pengetahuan produk terhadap minat 

nasabah. Dari hasil jawaban tertinggi yaitu terletak pada kriteria S 

(Setuju).  Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil 

sebesar 0,139 dan t= 1,780 serta tingkat signifikan sebesar 0,000 

yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel pengetahuan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah pada 

produk tabungan emas emas di Pegadaian Syari‟ah cabang Banda 

aceh.  
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4.6.2 Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan) 

 Uji F bertujuan untuk mengetahui tingkat siginifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada 

Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 1498,819 3 499,606  

87,0

50 

 

,000 Residual 550,971 96 5,739 

Total 2049,790 99  
  Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada Tabel 4.13 pengujian regresi secara 

simultan dilakukan dengan menggunakan uji F dan dengan 

menggunakan tingkat siqnifikan 5%. Hasil pengujian uji F yang 

menguji pengaruh secara bersama-sama yang memiliki estimasi F 

sebesar 87,050 dengan signifikan 0,000. Hal ini diartikan bahwa 

faktor promosi, pelayanan, dan pengetahuan produk mempunyai 

pengaruh positif terhadap minat nasabah. Sehingga dari hasil uji F 

maka diperoleh nilai 87,050 > 0,05., hal tersebut menunjukkan 

variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat nasabah 

pada produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah Cabang Banda 

Aceh. 
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4.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Tabel 4.14 Hasil nilai Koefisien Determinasi (  ) 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,730
a
 ,533 ,518 3,163 

    Sumber: Data Primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.14, maka nilai R Square yang 

didapatkan sebesar 53,3%. Sehingga variabel promosi, pelayanan, 

dan pengetahuan produk terdapat pengaruh sebesar 53,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 46,7% yang dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.7 Pembahasan 

 Produk tabungan emas merupakan sebuah layanan pembelian 

dan penjualan emas dengan fasilitas jual, beli, dan titip (murabahah-

wadiah) dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan Tabel 4.2 

jumlah responden menunjukkan bahwa perempuan lebih berminat 

menjadi nasabah produk tabungan emas di Pegadaian Syariah 

cabang Banda Aceh dibandingkan dengan laki-laki. Kebanyakan 

responden yang paling dominan berniat menabung yaitu pada rentan 

umur 22-60 tahun. Sehingga kesadaran akan pentingnya investasi 

membuat generasi milenial pun ingin ikut menjadi nasabah terhadap 

produk tabungan emas. 
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4.7.1 Pengaruh variabel promosi terhadap minat nasabah 

pada tabungan emas di Pegadaian Syariah cabang Banda 

aceh. 

 

Pada variabel promosi menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan pada variabel promosi terhadap minat nasabah. Dari hasil 

jawaban tertinggi yaitu terletak pada kriteria S (Setuju).  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil sebesar 

0,544 dan t= 8,474 serta tingkat signifikan sebesar 0,000 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel promosi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah pada produk 

tabungan emas emas di Pegadaian Syari‟ah cabang Banda aceh.  

4.7.2 Pengaruh variabel pelayanan terhadap minat nasabah 

pada tabungan emas di Pegadaian Syariah cabang Banda 

aceh. 

 

Pengaruh variabel pelayanan menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada variabel pelayanan terhadap minat nasabah. 

Dari hasil jawaban tertinggi yaitu terletak pada kriteria S (Setuju).  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil sebesar 

0,402 dan t= 7,212 serta tingkat signifikan sebesar 0,000 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel pelayanan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah pada 

produk tabungan emas emas di Pegadaian Syari‟ah cabang Banda 

aceh. Dan artinya Ha diterima. 
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4.7.3 Pengaruh variabel pengetahuan produk terhadap minat 

nasabah pada tabungan emas di Pegadaian Syariah 

cabang Banda aceh. 

 

Pengaruh pengatuan produk menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada variabel pengetahuan produk terhadap minat 

nasabah. Dari hasil jawaban tertinggi yaitu terletak pada kriteria S 

(Setuju).  Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil 

sebesar 0,139 dan t= 1,780 serta tingkat signifikan sebesar 0,000 

yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga variabel pengetahuan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah pada 

produk tabungan emas emas di Pegadaian Syari‟ah cabang Banda 

aceh. 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan emas di 

Pegadaian Syari‟ah cabang Banda aceh, maka dapat disimpulkan 

dalam beberapa point yang meliputi: 

a. Faktor promosi merupakan suatu proses terwujudnya minat pada 

seseorang. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas promosi 

menjadikan daya tarik bagi setiap responden untuk berinvestasi 

pada produk tabungan emas di Pegadaian Syari‟ah cabang Banda 

aceh. Berdasarkan hasil regresi linear, faktor promosi menduduki 

posisi tertinggi dibandingkan dengan faktor pelayanan dan 

pengetahuan produk dengan nilai t-hitung 8,474 pada 

signifikansi 0,000. 

b. Faktor pelayanan merupakan suatu layanan yang menyediakan 

segala yang diperlukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. Penelitian ini membuktikan bahwa suatu 

pelayanan yang baik menjadikan responden merasa nyaman 

dalam bertransaksi serta menjadikan daya tarik tersendiri bagi 

setiap responden. Berdasarkan hasil nilai output pada regresi 

linear diperoleh nilai t-hitung 7,212 pada signifikansi 0,000. 

c. Faktor pengetahuan produk merupakan suatu pengetahuan yang 

dikomunikasikan oleh pihak Pegadaian Syari‟ah dalam 

memberikan petunjuk atas produk yang ditawarkannya kepada 
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responden/nasabah. Berdasarkan hasil nilai yang diperoleh dari 

regresi linear terdapat t-hitung sebesar 1,780. Sehingga 

berdasarkan hasil responden terhadap faktor pengetahuan 

produk, tingkat pengetahuan responden terhadap produk 

menduduki posisi terendah dibandingkan dengan faktor promosi 

dan pelayanan. 

d. Hasil uji simultan (Uji F) diperoleh nilai 87,050 > 0,05., hal 

tersebut menunjukkan variabel secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap minat nasabah pada produk tabungan emas 

di Pegadaian Syari‟ah Cabang Banda Aceh. 

5.2Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan bahwa diharapkan: 

a. Untuk dijadikan sebagai pembelajaran yang akan diteliti 

selanjutnya, supaya menjadi pembanding dengan hasil penelitian 

sebelumnya.  

b. Peneliti merekomendasikan kepada setiap Pegadaian Syari‟ah 

cabang lainnya untuk memperhatikan secara seksama pentingnya 

faktor promosi, pelayanan, dan pengetahuan produk.  
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Lampiran 1 

ANGKET/ DAFTAR PERTANYAAN 

 

Penelitian ini bersifat ilmiah dan semata-mata digunakan 

untuk keperluan penyusunan proposal guna menyelesaikan studi 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh. Kami mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk dapat 

memberikan jawaban yang sebenarnya. Atas partisipasi dan bantuan 

Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama  :  

2. Usia   :    

3. Jenis Kelamin :        Laki-Laki           Perempuan  

4. Pekerjaan  : 

5. Pendidikan  :         SD    SMP           SMA         

Perguruan Tinggi 

 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat menurut keyakinan 

saudara, dengan tanda (X) pada jawaban yang dipilih dengan 

kriteria jawaban: 

SS   : Sangat Setuju  

S   : Setuju  

KS  : Kurang Setuju 

TS  : Tidak Setuju  

STS  : Sangat Tidak Setuju  
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2. Atas jawaban yang anda berikan diucapkan terima kasih.  

 

I.Promosi 

No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

STS TS KS S SS 

1 Iklan mengenai tabungan emas 

mendorong saya untuk menabung 

emas 

     

2 Adanya sponshorship kegiatan dari 

pegadaian mendorong saya 

menabung emas 

     

3 Adanya web site dari pegadaian 

memudahkan saya untuk menabung 

     

4 Adanya promosi yang membujuk 

konsumen berpengaruh untuk 

memiliki tabungan emas 

     

5 Adanya promosi yang sering muncul 

menganai tabungan emas 

mendorong saya memiliki tabungan 

emas di pegadaian Syariah 

     

 

II. Pertanyaan Mengenai PengetahuanProduk 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

6 Saya tahu produk tabungan emas 

yang dipilih 
     

7 Saya mengetahui cara membuka 

tabungan emas 
     

8 Saya mengetahui langkah-langkah 

membayar tabungan emas 
     

9 Saya mengerti keuntungan dari 

tabungan emas 
     

10 Saya memahami ketentuan dalam 

tabungan emas 
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III. Pertanyaan Mengenai Pelayanan 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

11 Karyawan Pegadaian Syariah 

melayani tepat waktu 
     

12 Karyawan Pegadaian Syariah 

berpakaian rapi dan sopan 
     

13 Karyawan Pegadaian Syariah 

memberikan perhatian bagi 

kebutuhan nasabah 

     

14 Karyawan membantu nasabah dan 

melayani dengan cepat 
     

15 Kondisi kantor bagus dan 

memiliki fasilitas memadai 
     

 

IV. Minat Terhadap Produk Tabungan Emas 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

16 Saya berminat tabungan emas 

karena produknya menarik dan 

bermanfaat 

     

17. Saya tertarik menggunakan jasa 

tabungan emas di pegadaian 

karena ajakan teman atau saudara 

     

18 Saya menggunakan jasa tabungan 

emas karena keunggulan yang 

terdapat pada produk ini 

     

19 Saya menabung emas karena 

produk ini lebih baik 

dibandingkan tabungan uang tunai 

     

20 Saya memilih tabungan emas      
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karena banyak informasi yang 

saya dapatkan mengenai tabungan 

emas 
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Lampiran 2 : Output SPSS Uji Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,932 20 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 2,55 1,313 100 

VAR00002 2,45 1,158 100 

VAR00003 2,38 1,080 100 

VAR00004 2,36 1,020 100 

VAR00005 2,44 1,328 100 

VAR00006 2,53 1,201 100 

VAR00007 2,65 1,250 100 

VAR00008 2,68 1,205 100 

VAR00009 2,62 1,324 100 

VAR00010 2,52 1,123 100 

VAR00011 2,51 1,176 100 
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VAR00012 2,48 1,267 100 

VAR00013 2,42 1,199 100 

VAR00014 2,47 1,267 100 

VAR00015 2,43 1,166 100 

VAR00016 2,38 1,221 100 

VAR00017 2,42 1,103 100 

VAR00018 2,36 1,185 100 

VAR00019 2,51 1,322 100 

VAR00020 2,27 1,118 100 
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Lampiran 3 : Output SPSS Uji Validitas 

Correlations 

 Promosi1 Promosi 2 Promosi 3 Promosi 4 Promosi 5 

VAR00001 Pearson Correlation 1 -,032 ,036 ,371
**
 ,115 

Sig. (2-tailed)  ,755 ,720 ,000 ,256 

N 100 100 100 100 100 

VAR00002 Pearson Correlation -,032 1 ,306
**
 ,109 ,126 

Sig. (2-tailed) ,755  ,002 ,278 ,211 

N 100 100 100 100 100 

VAR00003 Pearson Correlation ,036 ,306
**
 1 ,131 ,115 

Sig. (2-tailed) ,720 ,002  ,193 ,256 

N 100 100 100 100 100 

VAR00004 Pearson Correlation ,371
**
 ,109 ,131 1 ,404

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,278 ,193  ,000 

N 100 100 100 100 100 

VAR00005 Pearson Correlation ,115 ,126 ,115 ,404
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,256 ,211 ,256 ,000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

Pelayanan

1 

Pelayanan 

2 

Pelayanan 

3 

Pelayanan 

4 

Pelayanan 

5 

VAR00001 Pearson 

Correlation 
1 ,891

**
 ,788

**
 ,649

**
 ,639

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 
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VAR00002 Pearson 

Correlation 
,891

**
 1 ,897

**
 ,810

**
 ,764

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

VAR00003 Pearson 

Correlation 
,788

**
 ,897

**
 1 ,873

**
 ,788

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

VAR00004 Pearson 

Correlation 
,649

**
 ,810

**
 ,873

**
 1 ,874

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 

VAR00005 Pearson 

Correlation ,639
**
 ,764

**
 ,788

**
 ,874

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

P. 

Produk1 

P. Produk 

2 

P. Produk 

3 

P. Produk 

4 

P. Produk 

5 

VAR0000

1 

Pearson 

Correlation 
1 ,823

**
 ,770

**
 ,658

**
 ,560

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

VAR0000

2 

Pearson 

Correlation ,823
**
 1 ,856

**
 ,726

**
 ,611

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
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N 100 100 100 100 100 

VAR0000

3 

Pearson 

Correlation ,770
**
 ,856

**
 1 ,726

**
 ,635

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

VAR0000

4 

Pearson 

Correlation ,658
**
 ,726

**
 ,726

**
 1 ,758

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 

VAR0000

5 

Pearson 

Correlation ,560
**
 ,611

**
 ,635

**
 ,758

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 Minat 1 Minat 2 Minat 3 Minat 4 Minat 5 

VAR0000
1 

Pearson 
Correlation 

1 ,743
**
 ,735

**
 ,523

**
 ,339

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 

N 100 100 100 100 100 

VAR0000
2 

Pearson 
Correlation 

,743
**
 1 ,741

**
 ,461

**
 ,210

*
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,036 

N 100 100 100 100 100 

VAR0000
3 

Pearson 
Correlation 

,735
**
 ,741

**
 1 ,610

**
 ,231

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,021 

N 100 100 100 100 100 
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VAR0000
4 

Pearson 
Correlation 

,523
**
 ,461

**
 ,610

**
 1 ,200

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,046 

N 100 100 100 100 100 

VAR0000
5 

Pearson 
Correlation 

,339
**
 ,210

*
 ,231

*
 ,200

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,036 ,021 ,046  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 4 : Output SPSS Hasil Regresi 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

49,43 254,005 15,938 20 

 
 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1498,819 3 499,606 87,050 ,000
b
 

Residual 550,971 96 5,739   
Total 2049,790 99    

a. Dependent Variable: Minat 
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Promosi, Pelayanan 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,094 ,975  2,149 ,034 

Promosi ,544 ,064 ,542 8,474 ,000 

Pelayanan ,402 ,056 ,472 7,212 ,000 

Pengetahua

n 

,139 ,078 ,104 1,780 ,000 

a. Dependent Variable: Minat 
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Lampiran 5 

Uji  Heteroskedastisitas 

 

 

Uji Normalitas 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 6 : Skor Hasil Angket 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

x1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 

x2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

x3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

x4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

x5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

x6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 

x7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

x8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

x10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

x11 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 

x12 3 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

x13 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 

x15 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

x16 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
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x17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

x18 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 2 

x19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

x20 2 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x21 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

x22 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 

x23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 

x24 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 

 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

x25 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

x26 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

x27 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 

x28 4 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 

x29 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 

x30 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 

x31 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 

x32 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 

x33 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
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x34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 

x35 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

x36 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 

x37 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 

x38 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 

x39 2 4 4 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 

x40 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 

x41 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 

x42 2 5 5 2 1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

x43 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

x44 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 

 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

x45 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

x46 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

x47 4 1 1 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

x48 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

x49 5 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 

x50 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 

x51 1 2 4 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 5 3 2 3 3 
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x52 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 2 5 4 3 

x53 4 2 3 3 5 5 4 3 2 2 2 2 3 5 4 4 4 4 4 3 

x54 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

x55 4 2 1 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 1 1 4 2 

x56 3 1 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 

x57 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

x58 2 2 1 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 

x59 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 5 

x60 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 5 4 3 2 2 2 5 

x61 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 5 

x62 2 3 2 4 5 4 3 2 1 2 4 3 4 5 4 3 2 1 3 5 

x63 5 5 3 3 1 2 3 4 4 4 2 3 1 3 4 2 3 3 3 1 

x64 4 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 1 

 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

x65 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 5 1 

x66 5 4 2 3 3 4 5 5 5 3 4 3 2 1 2 3 2 1 3 2 

x67 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 
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x68 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

x69 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 1 

x70 1 3 4 3 1 2 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 

x71 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 1 

x72 1 4 2 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

x73 1 5 1 1 1 1 2 4 4 4 3 2 3 4 1 1 1 1 3 1 

x74 1 4 2 2 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 

x75 1 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 2 2 1 3 

x76 1 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 

x77 2 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 

x78 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

x79 3 3 2 5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 5 

x80 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

x81 5 2 2 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 3 

x82 5 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 1 1 1 1 3 4 

x83 4 1 1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 

x84 5 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 1 3 

x85 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
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x86 5 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

x87 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 

x88 5 2 5 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 2 

x89 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 

 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

x90 2 5 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 

x91 2 4 2 2 1 2 3 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 2 

x92 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 2 

x93 4 3 2 2 1 2 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 2 

x94 5 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x95 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

x96 2 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 1 

x97 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 4 1 1 1 3 1 

x98 3 2 2 4 4 4 4 4 1 1 3 1 1 3 3 3 3 4 5 2 

x99 4 5 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 

x100 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
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Lampiran 7 : Dokumentasi 

 

 

 

  


