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ABSTRAK 

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi 

pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam. dalam Persaingan 

antara lembaga keuangan syariah maupun konvensional baik produk sejenis 

ataupun tidak sejenis menjadikan pentingnya dalam Pegadaian Syariah 

melaksanakan promosi agar dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam 

menggunakan suatu produk sehingga dapat meningkatkan keputusan nasabah dan  

menarik masyarakat menggunakan produk gadai emas. Berdasarkan hasil 

observasi, diantara para nasabah ada beberapa yang merasa tidak paham dengan 

promosi dan nilai taksiran. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) 

Bagaimana Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah (2) Bagaimana 

Pengaruh  Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah (3) Bagaimana Pengaruh 

Promosi dan Nilai Taksiran secara simultan Terhadap Keputusan Nasabah pada 

Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan (4) Bagaimana 

Promosi dan Nilai Taksiran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi dan nilai taksiran terhadap 

keputusan nasabah pada produk gadai emas dalam perspektif ekonomi islam pada 

Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan teknik 

non probability sampling dengan metode accidental sampling dan berdasarkan 

rumus slovin ditentukan jumlah sampel 88 orang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Teknik uji dan analisis data 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda 

dengan uji T, uji F serta koefisien determinasi (R
2
) menggunakan SPSS 17. Hasil 

pengujian parsial menyimpulkan bahwa faktor promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan nasabah karena dengan menggunakan metode 

personal selling penjualan pribadi secara langsung nasabah akan lebih paham 

dalam memutuskan menggunakan produk gadai emas. Sedangkan nilai taksiran 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah karena nilai 

taksiran tidak selalu diikuti dengan kenaikan keputusan menggunakan produk 

gadai emas di cabang pegadaian syariah Radin Intan Bandar lampung. Secara 

bersama-sama atau simultan promosi dan nilai taksiran berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.146 atau 

14.6%  sehingga memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah pada produk 

gadai emas di Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung. 

Kata Kunci: Gadai Emas, Promosi, Nilai Taksiran, Keputusan Nasabah. 



 
 

iii 
 

 

PERSETUJUAN 

 

Judul Skripsi  :PENGARUH PROMOSI DAN NILAI 

TAKSIRAN TERHADAP KEPUTUSAN 

NASABAH PADA PRODUK GADAI EMAS 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Pegadaian Syariah CPS Radin 

Intan Bandar Lampung) 

Nama Mahasiswa   : Evie Rentiwi 

NPM   : 1551020029 

Jurusan    : Perbankan Syariah 

Fakultas   : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

MENYETUJUI  

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang  

Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

UIN Raden Intan Lampung 

Pembimbing I    Pembimbing II 

 

Vitria Susanti , M.A.,M.Ec.Dev.  M. Kurniawan, S.E.,M.E.Sy.                                            

NIP.197809182005012005   NIP.198605172015031005 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Perbankan Syariah 

 

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy 

      NIP. 198208082011012009 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

                    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

                 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

 

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame, Telp. (0721) 703289 BandarLampung 35131 
 



 
 

iv 
 

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame, Telp. (0721) 703289 BandarLampung 35131 

 

PENGESAHAN 

 

Skripsi dengan judul PENGARUH PROMOSI DAN NILAI TAKSIRAN 

TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH PADA PRODUK GADAI EMAS 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah 

CPS Radin Intan Bandar Lampung) disusun oleh Evie Rentiwi, NPM : 

1551020029 Jurusan Perbankan Syari’ah, telah diujikan dalam sidang munaqasah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada 

Hari/Tanggal: Rabu, 15 April 2020. 

 

TIM MUNAQASAH 

Ketua Sidang   : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (…………………) 

Penguji 1    : A. Zuliansyah, S.Si., M.M  (…………………) 

Penguji 2   : M. Kurniawan, S.E.,M.E.Sy (…………………) 

Sekretaris   : M. Yusuf Bahtiar, M.E  (…………………) 

 

 

 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

 

 

 

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I 

NIP. 19800801 200312 1 001 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  

 



 
 

v 
 

 

MOTTO 

 

                       

 

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” 

(QS. Al-Baqarah: 283) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

PERSEMBAHAN 

bismillahirrohmannirrohim 

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk orang-orang 

yang kucintai dan kusayangi yang selalu mendukung sehingga 

terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada: 

1. Kedua orang tuaku,  Ayahanda Surendi dan Ibunda Yessi Artiwi serta 

adikku Angga Ardi Saputra tercinta yang senantiasa selalu 

memberikan do’a, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi, dan 

inspirasi kepadaku. 

2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan do’a restu dan 

semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu. 

3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tercinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : Evie Rentiwi 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Daya Murni,  27 Maret 1997 

Agama    : Islam 

Orang Tua 

Ayah    : Surendi 

Ibu    : Yessi Artiwi 

Alamat    : Murni Jaya, Kec, Tumijajar, 

Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung 

Adapun pendidikan yang ditempuh yaitu: 

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten 

Tulang Bawang barat, lulus pada tahun 2009. 

2. Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Tumijajar, Kecamatan Tumijajar, 

Kabupaten Tulang Bawang barat, lulus pada tahun 2013. 

3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tulang  Bawang Tengah, Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus pada 

tahun 2015. 

4. Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah. 

 

 



 
 

viii 
 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahhirrahmanirrahim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “PENGARUH PROMOSI DAN NILAI TAKSIRAN 

TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH PADA PRODUK  GADAI EMAS 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Pegadaian Syariah 

CPS Radin Intan Bandar Lampung)”. Sholawat serta salam disampaikan kepada 

Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. 

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas 

Ekonomi dan Bisinis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna 

memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syari’ah.  

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa 

dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini 

disampaikan kepada:  

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur Noor, M.S.I., Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya. 

2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy  Selaku ketua jurusan Perbankan 

Syari’ah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu 

memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 



 
 

ix 
 

3. Ibu Vitria Susanti, M.A.,M.Ec.Dev selaku pembimbing I dan Bapak 

Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy selaku pembimbing II. Terimakasih 

atas segala bimbingan dan arahan serta kesabarannya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan.     

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat 

menyelesaikan studi ini. 

5.  Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, 

dan lain-lain. 

6. Pimpinan serta jajaran pengurus Pegadaian Syariah CPS Radin Intan 

Bandar lampung yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan 

informasi dan data penelitian. 

7. Pak Didi Permadi selaku  Pengelola Agunandi Pegadaian Syariah CPS 

Raden Intan Bandar Lampung yang telah membantu menyelesaikan 

penelitian skripsi ini. 

8. Teman seperjuangan Perbankan Syari’ah angkatan 2015 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Khususnya kelas G yang selalu bersama dalam 

proses belajar, berjuang bersama dalam menghadapi proses perkuliahan 

hingga proses skripsi. 

 



 
 

x 
 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan hal 

tersebut dikarnakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang 

penulis miliki. akan tetapi diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam. 

 

 

Bandar Lampung, 27 Maret 2020 

Penulis,  

 

Evie Rentiwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i 

ABSTRAK .......................................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN .................................................................................. iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... iv 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ v 

MOTTO ............................................................................................................ vi 

PERSEMBAHAN ............................................................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ix 

DAFTAR ISI .................................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................................................... 1 

B. Alasan Memilih Judul............................................................................... 3 

C. Latar Belakang ......................................................................................... 4 

D. Rumusan Masalah .................................................................................... 9 

E. Tujuan Masalah ........................................................................................ 9 

F. Manfaat Penelitian.................................................................................. 10 

G. Batasan Masalah..................................................................................... 10 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Konsep Promosi ............................................................................................. 12 

1. Definisi Promosi  ..................................................................................... 12 

2. Teori Promosi  .................................................................................. 12 

3. Tujuan Promosi  ............................................................................... 15 

4. Indikator Promosi  ............................................................................ 16 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Promosi .......................................... 19 

6. Promosi dalam Perspektif Ekonomi Islam ............................................. 23 

B. Konsep Nilai Taksiran ................................................................................... 26 

1. Definisi Nilai Taksiran ............................................................................ 26 

2. Teori Nilai Taksiran .......................................................................... 27 

3. Indikator Nilai Taksiran .................................................................... 28 

4. Pedoman Dasar Penaksiran ............................................................... 28 

C. Konsep Keputusan Nasabah ................................................................... 29 



 
 

xii 
 

1. Definisi Keputusan Nasabah .................................................................. 29 

2. Tahap-tahap Pengambilan Keputusan ................................................... 31 

3. Indikator Keputusan Nasabah ................................................................ 32 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah ..................... 32 

D. Pegadaian Syariah .................................................................................. 37 

1. Definisi Pegadaian Syariah  .................................................................... 37 

2. Rukun dan syarat Gadai .......................................................................... 38 

3. Akad Perjanjian Transaksi Gadai ........................................................... 39 

4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah  ................................................ 41 

5. Produk-produk Pegadaian Syariah ......................................................... 43 

6. Dasar Hukum Pegadaian Syariah  .......................................................... 47 

7. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian syariah ................. 51 

E. Tinjauan Pustaka ............................................................................................ 53 

F. Kerangka Berfikir ................................................................................... 57 

G. Hipotesis ................................................................................................ 58 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian ........................................................................ 59 

B. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 60 

1. Observasi ................................................................................................... 60 

2. Dokumentasi ...................................................................................... 60 

3. kuisioner ............................................................................................ 60 

C. populasi dan Sampel ...................................................................................... 61 

1. Populasi ...................................................................................................... 61 

2. Teknik Pengambilan Sampel .............................................................. 62 

3. Sampel ....................................................................................................... 63 

D. Teknik Pengolahan Data................................................................................ 63 

E. Definisi Operasional Variabel ....................................................................... 65 

F. TeknikAnalisis Data ...................................................................................... 67 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas ................................................................... 67 

2. Uji Asumsi Klasik ..................................................................................... 69 

3. Uji Hipotesis .............................................................................................. 70 

4. Uji Koefisien Determinasi ........................................................................ 72 

 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian .......................................................... 73 

B. Deskripsi Umum Subjek Penelitian ........................................................ 83 

C. Analisis Data .......................................................................................... 92 

1. Uji Validitas Dan Reliabilitas ........................................................... 92 

a. Uji Validitas  .............................................................................. 92 

b. Uji Reliabilitas ................................................................................... 94 



 
 

xiii 
 

2. Uji Asumsi Klasik  .................................................................................. 94 

a. Uji Normalitas ................................................................................... 94 

b. Uji Multikolineritas ........................................................................... 95 

c. Uji Linieritas ...................................................................................... 96 

3. Uji  Hipotesis ........................................................................................... 97 

a. Analisis Regresi Linier Berganda ..................................................... 97 

b. Uji Signifikansi Parsial (UjiStatistik T) ................................................. 99 

c. Uji Signifikansi Simultan (UjiStatistik F)  ................................. 101 

d. Uji Koefisien Determinasi R2 ......................................................... 102 

D. Analisis Data (Pembahasan) ................................................................. 102 

a. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah di Pegadaian 

Syariah CPS Radin Intan ........................................................... 102 

b. Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah di 

Pegadaian Syariah CPS Radin Intan .......................................... 105 

c. Pengaruh Promosi dan Nilai Taksiran Terhadap Keputusan 

Nasabah di Pegadaian Syariah CPS Radin Intan ........................ 107 

d. Pengaruh Promosi dan Nilai Taksiran Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam ......................................................................................... 109 

  

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 113 

B. Saran .................................................................................................... 114 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

 

Tabel 1.Jumlah Nasabah CPS Radin Intan Bandar Lampung ................................ 6 

Tabel 2.Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah ................................ 52 

Tabel 3.Definisi Operasional Variabel................................................................ 65 

Tabel 4. STL Emas Perhiasan ............................................................................ 81 

Tabel 5.Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................ 84 

Tabel 6.Klasifikasi Responden  BerdasarkanUsia ............................................... 85 

Tabel 7.Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan ....................................... 86 

Tabel 8.Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan ..................... 88 

Tabel 9.Tanggapan Responden Terhadap Variabel Promosi(X1) ........................ 89 

Tabel 10.Tanggapan Responden Terhadap Variabel Nilai Taksiran (X2) ............ 90 

Tabel 11.Tanggapan Responden Terhadap Variabel  Keputusan Nasabah (Y) .... 91 

Tabel 12.Hasil Uji Validitas ............................................................................... 92 

Tabel 13.Hasil Uji Realibilitas ........................................................................... 94 

Tabel 14.Hasil Uji Normalitas ............................................................................ 95 

Tabel 15.Hasil Uji Multikolinieritas ................................................................... 96 

Tabel 16.Hasil Uji Linearitas ............................................................................. 97 

Tabel 17.Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda ......................................... 98 

Tabel18.Hasil Uji T ......................................................................................... 100 

Tabel19.Hasil Uji F .......................................................................................... 101 

Tabel 20.Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

 

Gambar1.Kerangka Berfikir ............................................................................... 57 

Gambar2.Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah CPS Radin Intan ........ 75 

Gambar 3.Aplikasi Gadai Syariah di Pegadaian Syariah CPS Radin Intan .......... 80 

Gambar 4.Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 84 

Gambar 5.Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia ........................................... 85 

Gambar 6.Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan ................................... 86 

Gambar 7.Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan .................. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

1. Daftar Kuisioner Penelitian 

2. Daftar Seluruh Jawaban Responden 

3. Hasil Uji Validitas 

4. Hasil Uji Reabilitas 

5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

6. Hasil Uji Hipotesis 

7. Surat Izin Pra Riset 

8. Balasan Pra Riset 

9. Surat Izin Riset 

10. Balasan Izin Riset 

11. Surat Keterangan Persetujuan Judul 

12. Berita Acara Seminar Proposal 

13. Berita Acara Munaqasah 

14. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, 

karena judul penelitian akan mendeskripsikan atau gambaran dari 

keseluruhan isi skripsi. Adapun dalam penelitian ini penulis akan membahas 

penelitian yang berjudul Pengaruh Promosi Dan Nilai Taksiran Terhadap 

Keputusan Nasabah pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan).  

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti 

dari judul tersebut, maka penulis akan memberikan gambaran penjelasan 

mengenai judul dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan daya 

yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Promosi adalah kegiatan marketing mix yang terakhir, kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan lainnya baik 

produk, harga, dan lokasi.
2
 

 

                                                             
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2011), h. 1045. 
2 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2010),  h. 154. 

 



 
 

2 
 

3. Nilai Taksiran adalah Nilai emas yang diagunkan nasabah kepada bank, 

yang besarnya tergantung dari kualitas (berat) dan kualitas (karatase) 

barang jaminan serta HDE (Harga Dasar Emas).
3
 

4. Keputusan nasabah adalah proses interaksi antara sikap efektif, sikap 

kognitif dan sikap hebavioral denan faktor lingkungan dengan mana 

manusia melakukan pertukaran dalam semua aspek kehidupannya.
4
 

5. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan.
5
 

6. Gadai Emas adalah merupakan salah satu produk layanan pembiayaan 

untuk segala keperluan bagi perorangan dengan menggunakan prinsip 

(arrahn) yang berdasarkan pada jasa penyimpanan dan pemeliharaan 

harian atas jaminan.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupa untuk 

memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi islam dengan cara islami.  

(Berdasarkan ajaran Agama Islam).
7
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi tersebut merupakan suatu penelitian untuk 

                                                             
3Nafila baladraf,  Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Motivasi Nasabah Dalam 

Menggadaikan Emas Di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. (Skripsi Program 

Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2013), h.12. 
4 Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 195. 
5
 Daryanto, Manajemen Pemasaran, (Bandung: Satu Nusa, 2016), h. 155. 

6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 105. 
7Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta :PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011), h. 17. 
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menganalisis pengaruh promosi dan nilai taksiran terhadap keputusan 

nasabah pada pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

objektif dan subjektif adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Semakin berkembangnya lembaga keuangan non bank tentu semakin 

ketat persaingan bisnis yang harus dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena 

itu PT Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung dituntut 

harus mampu melakukan promosi yang unik dan menarik dan memotivasi 

nasabahnya dalam mengambil keputusan produk gadai emas. dari alasan 

itu peneliti memilih judul skripsi ini karena taksiran gadai emas pada 

pegadaian syariah relatif tinggi dari lembaga lainnya. Maka diperlukan 

promosi yang baik dalam mengambil keputusan produk gadai emas. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu 

yang penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

b. Tersedianya literatur ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan 

data yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan data dalam 

usaha menyelesaikan skripsi ini. 

c. Lokasi penelitian yang terjangkau dari segi transportasi dan pihak 

perusahaan memperbolehkan proses penelitian. 
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C. Latar Belakang 

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik berupa kebutuhan 

materi maupun non materi. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa 

perusahaan financial dalam bidang jasa permodalan, pembiayaan, investasi, 

maupun tabungan. Salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat 

untuk keluar dari masalah keuangan adalah dengan memanfaatkan jasa gadai. 

Praktik gadai merupakan hal yang dianjurkan dalam islam katena tujuan 

utama gadai ialah menolong pihak yang membutuhkan.
8
 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, 

dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut sacara didahulukan daripada orang 

yang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang 

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah 

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.
9
 Perbedaan 

antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah dalam hal pengenaan 

bunga. Gadai syariah menetapkan uang sebagai alat tukar sebagai komoditi 

yang diperdagangkan. 

Pegadaian syariah merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor 

jasa dan pada saat ini tumbuh dengan cepat menjadi bagian dari kehidupan 

                                                             
8 Ayu seftiani, Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-biaya, dan Pelayanan Terhadap 

Keputusan Nasabah pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah. (Universitas Islam  Negeri Raden 

Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 4. 
9 Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 424. 
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keuangan didunia islam. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam 

menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung 

hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang 

pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang 

menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 

utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dalam fatwa No.68/DSN-

MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
10

 

Dalam Islam, gadai sangatlah dianjurkan, sebagaimana dalam salah satu 

ayat Al-Qur’an: 

                                

                                

                        

Artinya : 

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dia bertaqwa 

kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian 

karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11

 (Q.S. Al-Baqarah 283)” 

 

Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan yang berlokasi di Jl. Gunung Rajabasa 

Raya no 4 Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung menerima jasa gadai 

barang emas. Pertimbangan ini disebabkan emas juga tidak terkena dampak inflasi 

sehingga meminimalkan resiko dari pembiayaan. Jasa gadai emas Cabang 

                                                             
10Ibid. 
11 Al-Qur’an In word Qs Al-Baqarah :283 
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Pegadaian Syariah Radin Intan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam 

memperoleh pembiayaan dengan jangka waktu peminjaman jangka pendek 

maupun jangka panjang tergantung permintaan dan kesanggupan dari nasabah 

yang ingin melakukan peminjaman dengan memberikan agunan atau gadai barang 

emas dari para nasabah tersebut. 

Adapun produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah CPS Radin Intan 

pada saat ini beraneka ragam, diantaranya yaitu Ar-Ruum, Amanah, Mulia, 

Tabungan emas syariah dan Gadai emas syariah. Dari beraneka ragam produk 

pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, yang menarik perhatian penulis 

yaitu gadai emas karena gadai emas memiliki jumlah nasabah terbanyak jika 

dibandingkan dengan produk lain akan tetapi pada produk gadai emas 

mengalami penurunan pada setiap tahunnya. 

Tabel 1. 

Tabel Jumlah Nasabah CPS Radin Intan Tahun 2018 

No Produk 
Jumlah Nasabah Jumlah Nasabah 

keseluruhan 2016 2017 2018 

1 Ar-Ruum 61 32 40 133 

2 Amanah 104 442 880 1426 

3 Mulia 35 16 32 83 

4 Tabungan emas syariah 71 90 72 233 

5 Gadai emas syariah 793 758 727 2278 

Sumber data: wawancara pihak Cabang Pegadaian Syariah Radin 

Intan Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data jumlah nasabah Gadai Emas Pegadaian Syariah CPS 

Radin Intan  pada tahun 2018 dengan jumlah nasabah 727 orang. Hal tersebut 

karena produk gadai emas di pegadaian syariah cps radin intan ini merupakan 

produk yang paling tepat untuk dipilih apabila kita membutuhkan dana 
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diwaktu yang cepat dan proses pencairan sangat mudah dengan fasilitas 

tempat penyimpanan barang jaminan yang aman.
12

 Dapat dilihat bahwa 

tingkat jumlah nasabah gadai emas radin intan pada beberapa tahun terakhir 

ini menunjukkan penurunan jumlah nasabah yang sangat signifikan dari tahun 

2016 berjumlah 793 nasabah, 2017 berjumlah 758 nasabah, dan ditahun 2018 

hanya sebanyak 727 nasabah dengan keseluruhan berjumlah 2278 nasabah. 

Promosi menunjuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan kebaikan produknya dan membujuk para calon 

nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut.  Pada kegiatan promosi 

adalah komunikasi perusahaan dengan calon nasabah atau nasabah untuk 

mendorong terciptanya penjualan. cara untuk memberitahukan kepada 

masyarakat adalah melalui sarana promosi. Artinya, keputusan terakhir pada 

perusahaan harus mempromosikan produk tersebut seluas mungkin kepada 

nasabah.
13

 

Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah 

menggunakan jasa gadai emas. Nasabah akan merespon positif apabila nilai 

yang dihasilkan dari produk dan jasa mampu memenuhi manfaat bagi 

kebutuhannya.14 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriyawati, dengan 

judul “Pengaruh Nilai Taksiran Emas Terhadap Keputusan Nasabah 

Menggunakan Produk Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

                                                             
12

Didi Permadi, Wawancara dengan penulis, Pengelola Agunan PT Pegadaian Syariah 

Radin Intan Bandar Lampung, Bandar Lampung, 27 Mei 2019. 
13 Kasmir, Pemasaran Bank...., h. 155. 
14Rambat Lupiyoadi, Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba, 2008), 

h.70-71. 
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Surabaya”, Hasil penelitian ini menyatakan bahwa nilai taksiran emas 

berpengaruh postif terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai 

di pegadaian syariah. 

Berdasarkan dari hasil observasi penelitian terhadap Cabang Pegadaian 

Syariah Radin Intan menurunnya jumlah nasabah di Cabang Pegadaian 

Syariah Bandar Lampung diduga karena promosi yang dilakukan oleh pihak 

pegadaian kurang maksimal sehingga masyarakat menengah kebawah merasa 

kurang paham dengan produk gadai emas beserta nilai taksiranya.  

tentu masyarakat akan lebih mempertimbangkan beberapa aspek terkait 

promosi dan nilai taksiran dalam menentukan memilih produk gadai emas 

pada pegadaian syariah. Dari pertimbangan bauran tersebut, maka penyusun 

tertarik meneliti lebih dalam sehingga dapat mengetahui seberapa besar 

pengaruh faktor-faktor terhadap keputusan nasabah pada produk gadai emas, 

yang dituangkan dalam penelitian ini dengan judul “PENGARUH 

PROMOSI DAN NILAI TAKSIRAN TERHADAP KEPUTUSAN 

NASABAH PADA PRODUK GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan). 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengaruh  Promosi Terhadap Keputusan Nasabah pada 

Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan ? 

2. Bagaimana Pengaruh  Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah pada 

Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan ? 

3. Bagaimana Pengaruh Promosi dan Nilai Taksiran secara simultan 

Terhadap Keputusan Nasabah pada Produk Gadai Emas Pada Pegadaian 

Syariah CPS Radin Intan ? 

4. Bagaimana Promosi dan Nilai Taksiran dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan  

Berdasarkan pokok permasalahan, tentunya penelitian ini mempunyai 

sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya 

jelas diketahui sebelumnya suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah pada 

Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah 

pada Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan. 
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3. Untuk mengetahui Pengaruh Promosi dan Nilai Taksiran Terhadap 

Keputusan Nasabah pada Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah 

CPS Radin Intan. 

4. Untuk mengetahui Promosi dan Nilai Taksiran dalam Perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dan pembahasanhasil penelitian ini, maka manfaat 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai 

pengaruh promosi dan nilai taksiran terhadap produk gadai emas dalam 

perspektif ekonomi islam dan memberikan pengetahuan dalam khasanah 

khusunya jurusan Perbankan Syariah dan menambah literatur bagi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk bahan 

perbandingan promosi dan nilai taksiran terhadap produk gadai emas 

dalam perspektif ekonomi islam yang diberikan oleh Pegadaian Syariah 

CPS Radin Intan dengan PT. Pegadaian lainnya. 

 

G. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas. Maka 

perlu dilakukan untuk memfokuskan penelitian, mencegah terlalu luasnya 

pembahasan dan pencegahan terjadinya kesalahan interprestasi atas 
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kesimpulan dan dihasilkan. Penelitian ini hanya akan membahas tentang 

seberapa besar pengaruh promosi dan nilai taksiran terhadap keputusan 

nasabah pada produk gadai emas. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi 

dengan responden yaitu nasabah gadai emas Cabang Pegadaian Syariah Radin 

Intan Bandar Lampung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Promosi 

1. Definisi Promosi 

Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang 

diartikan sebagai mengembangan atau meningkatkan. Promosi 

merupakan salah satu komponen dari bauran pemasaran (marketing 

mix), salah satu tujuan promosi yaitu menginformasikan seluruh 

produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak 

langsung. 

Promosi yakni salah satu bagian dari bauran pemasaran yang besar 

peranannya.Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas 

tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan oleh perusahaan 

(penjual) untuk mendorong konsumen membeli produk yang 

ditawarkan.
15

 

2. Teori Promosi 

Menurut Philip Kotler mendefinisikan bahwa Promosi merupakan 

berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan 

konsumen agar melakukan pembelian.
16

 

                                                             
15Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 222. 
16Philip Kotler,Manajemen Pemasaran, Jilid 1,(Jakarta:PT. Indeks Kelompok Gramedia, 

2005), h. 64. 
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Perusahaan dapat melakukan kampanye periklanan dan promosi 

yang sama dengan pasar domestik atau mengubahnya untuk tiap pasar 

lokal, perusahaan dapat mengubah pesan pada tiga tingkat yang 

berbeda. Perusahaan dapat menggunakan satu pesan dimana saja, 

hanya mengubah bahasa, nama dan warna.17 

Secara garis besar sarana promosi yang dapat digunakan oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut :
18

 

a. Advertising merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk 

tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, 

brosur, billboard, koran majalah, televisi, atau radio. 

b. Sales Promotion merupakan promosi yang digunakan untuk 

meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada 

waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu. 

c. Publicity merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan 

citra perusahaan di depan para calon nasabah atau nasabahnya 

melalui kegiatan sponsorship terhadap siatu kegiatan amal atau 

sosial atau olahraga. 

d. Personal Selling merupakan promosi yang dilakukan melalui 

pribadi-pribadi karyawan perusahaan dalam. 

Untuk promosi secara umum yakni merupakan kegiatan aktivitas 

yang dilakukan oleh setiap perusahaan kepada nasabah untuk menarik 

                                                             
17Ibid. h. 545. 
18 Kasmir, Pemasaran Bank...., h. 156. 
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perhatian agar dapat melakukan pembelian atau pembiayaan pada 

suatu produk di perusahaan tertentu. 

Sedangkan menurut Pandji Anoraga adalah salah satu bagian dari 

bauran pemasaran yang besar peranannya. Promosi merupakan suatu 

ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif 

dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen 

membeli produk yang ditawarkan.
19

 

Promotion Mix terdiri dari beberapa unsur utama (Philip Kotler, 

1997) yaitu :
20

 

a. Pengiklanan adalah bentuk presentasi dari promosi ide, barang, 

atau jasa secara nonpersonal oleh sponsor yang terdentifikasi.  

b. Hubungan masyarakat dan publisitas adalah suatu program yang 

didesain untuk mempromosikan atau melindungi imej perusahaan 

atau produk perusahaan secara individual. 

c. Pemasaran langsung adalah menggunakan surat, telepon, dan alat 

kontak nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi atau 

mendapatkan respon dari pelanggan atau prospek tertentu. 

d. Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong 

mencoba atau membeli suatu produk. 

Dari penjabaran diatas dapat dipahami yang dimaksud dengan 

promosi yaitu suatu aktivitas atau kegiatan pemasaran untuk 

memberikan informasi suatu produk serta mendorong masyarakat 

                                                             
19Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis…., h. 222. 
20Ibid. h. 222-223. 
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supaya mau membeli atau menggunakan produk tersebut. Dengan 

demikian, dengan adanya promosi diharapkan mampu merubah sikap, 

selera, mendorong masyarakat serta menimbulkan ketertarikan yang 

kuat dari masyarakat untuk melakukan keputusan melakukan 

pembelian atau pembiayaan di perusahaan tersebut. 

3. Tujuan Promosi 

Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus 

menentukan tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, 

menguji program, mengimplementasikan dan mengembangkannya, 

serta mengevaluasi hasilnya. Dalam prakteknya tujuan promosi adalah 

sebagai berikut
:21 

a. Modifikasi Tingkah Laku 

Orang-orang yang melakukan komunikasi itu mempunyai 

beberapa alasan, seperti: mencari kesenangan, mencari bantuan, 

memberikan pertolongan, atau instruksi, memberikan informasi, 

mengemukakan ide dan pendapat. Dan memperkuat tingkah laku 

yang ada untuk memberikan kesan baik. Sehingga mendorong 

pembelian barang dan jasa perusahaan. 

b. Memberitahu  

Kegiatan promosi dapat ditunjukan untuk memberitahu pasar 

yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat 

                                                             
21 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Ketigabelas, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 

221. 
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informasi umumnya lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal 

di dalam siklus kehidupan produk.  

c. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya 

kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. Namun kenyataanya 

sekarang ini yang justru muncul adalah promosi yang bersifat 

persuasif. Promosi yang bersifat persuasif ini akan menjadi 

dominan jika produk yang bersangkutan mulai memasuki tahap 

pertumbuhan di dalam siklus kehidupannya. 

d. Mengingatkan  

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan untuk 

mempertahankan merk produk di hati masyarakat dan perlu 

dilakukan selama tahap kedewasaan di dalam siklus kehidupan 

produk. 

4. Indikator promosi 

Dalam mengkomunikasikan produknya ke nasabah, perusahaan 

dapat melakukannya melalui beberapa alat promosi yang dikenal 

dengan bauran promosi. Bauran promosi adalah bauran seperangkat 

alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan 

produknya kepada nasabah. Menurut Kotler dan Keller pengertian 

masing-masing alat promosi sebagai berikut:
22

 

 

                                                             
22Ibid. 582. 
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a. Advertising (Periklanan) 

Setiap dibayar dari persentasi nonpersonal dan promosi ide, 

barang, atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi melalui media 

yang priont (koran dan majalah), media penyiaran (radio dan 

televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, nirkabel), media 

electronic (rekaman, video, videodisk, CD-ROM, halaman web), 

dan media display (billboard, tanda-tanda, poster). 

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong  

percobaan atau pembelian produk atau layanan termasuk promosi 

pelanggan (seperti sampel, kupon dan premi), promosi 

perdagangan (seperti iklan display tunjangan), dan bisnis dan 

penjualan pasukan promosi (kontes untuk petisi dijual). 

c. Event and Experiencess (Acara dan Pengalaman) 

Kegiatan dan program yang dirancang untuk menciptakan 

harian perusahaan yang disponsori atau khusus terkait merk 

interaksi dengan consumers, termasuk olahraga, seni, entertaiment, 

dan acara couse serta kegiatan yang kurang formal. 

d. Online and Social Media Marketing (Hubungan Masyarakat dan 

Publisitas) 

Sebuah varienty program diarahkan secara internal untuk 

employces perusahaan atau ekternal untuk pelanggan, bentuk-
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bentuk lain, pemerintahan, dan media untuk mempromosikan 

produk citra companmy atau komunikasi produk individu. 

e. Online and Social Media Marketing (Secara Online dan Media 

Sosial Pemasaran) 

Kegiatan online dan program yang dirancang untuk 

melibatkan pelanggan atau prospek dan langsung atau tidak 

langsung meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau 

menimbulkan penjualan produk dan layanan. 

f. Mobile Marketing (Pergerakan Pasar) 

Suatu bentuk khusus dari pemasaran online yang 

menempatkan komunikasi pada ponsel konsumen seluler, ponsel 

pintar, atau tablet. 

g. Direct and marketing (Basis Data Pemaran dan Langsung) 

Penggunaan mail, telepon, fax e-mail, atau internet untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta tanggapan 

atau dialog dari pelanggan tertentu dan prospek. 

h. Personal Selling (Penjualan Secara Pribadi atau Langsung) 

Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon karyawan 

untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertayaan, dan 

pengadaan pesanan. 
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5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Promosi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan kombinasi 

terbaik dari variabel-variabel promosi, seperti :
23

 

a. Besarnya dana yang digunakan untuk promosi jumlah dana yang 

tersedia merupakan faktor penting yang mempengaruhi promosi. 

Perusahaan yang memiliki dana lebih besar, kegiatan promosinya 

akan lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya 

mempunyai sumber dana lebih terbatas. 

b. Sifat pasar 

Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi promosi ini 

meliputi: 

1) Luas pasar secara geografis  

Perusahaan yang hanya mempunyai pasar lokal sering 

mengadakan kegiatan promosi yang berbeda dengan perusahaan 

yang memiliki pasar nasional atau internasional.Bagi perusahaan 

yang mempunyai pasar lokal mungkin sudah cukup 

menggunakan personal selling saja, tetapi bagi perusahaan yang 

mempunyai pasar nasional paling tidak harus menggunakan 

periklanan. 

2) Konsentrasi pasar 

Konsentrasi pasar ini dapat mempengaruhi strategi promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan terhadap jumlah calon pembeli, 

                                                             
23Siti Maimunah, Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi dan Pelayanan Pegadaian Terhadap 

Pengembalian Barang Gadai Emas di Unit Cabang Pegadaian Syariah Ngaliyan Square 

Semarang. (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), h. 43-46. 
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jumlah pembeli potensial yang macamnya berbeda-beda, dan 

konsentrasi secara nasional. Perusahaan yang hanya 

memusatkan penjualannya pada satu kelompok pembeli saja, 

maka penggunaan alat promosinya akan berbeda dengan 

perusahaan yang menjual pada semua kelompok pembeli. 

3) Macam pembeli 

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga 

dipengaruhi oleh objek atau sasaran dalam kampanye 

penjualannya, apakah pembeli industri, konsumen rumah 

tangga, atau pembeli lainnya.Sering perantara pedagang ikut 

menentukan atau ambil bagian dalam pelaksanaan program 

promosi perusahaan. 

4) Jenis produk yang dipromosikan 

Faktor lain yang turut mempengaruh strategi promosi 

perusahaan adalah jenis produknya, apakah barang konsumsi 

atau barang industry. Dalam mempromosikan barang konsumsi 

juga macam-macam, apakah barang konvenien, shopping, atau 

barang special. Pada barang industry pun juga demikian, cara 

mempromosikan instalasi akan berbeda dengan perlengkapan 

operasi. 
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5) Tahap tahap dalam siklus kehidupan produk 

Strategi yang akan diambil untuk mempromosikan barang 

dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang 

Tersebut.  

Pada tahap perkenalan, perusahaan harus berusaha 

mendorong untuk meningkatkan permintaan primer lebih dulu. Jadi 

perusahaan harus menjual kepada pembeli dengan mempromosikan 

produk tersebut secara umum sebelum mempromosika satu merk 

tertentu. 

Pada tahap pertumbuhan, kedewasaan, dan kejenuhan, 

perusahaan perusahaan dapat menitik beratkan periklanan dalam 

kegiatan promosinya. Pada tahap kemunduran perusahaan harus 

sudah membuat produk baru yang lebuh baik. Dikarenakan produk 

yang lama penjualannya sudah tidak menentu dan tingkat labanya 

semakin menurun, bahkan usaha-usaha promosinya sudah tidak 

menguntungkan lagi. 

Adapun faktor internal dan eksternal dalam promosi. 

Menurut Kotler & A,strong, analisis swot adalah penilaian 

menyeluruh terhadap kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) suatu 

perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa 

strategi yang ada di perusahaan.Dalam pembagiannya swot dibagi 

2 bidang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
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1) Faktor  Internal (Strength dan Weakness) 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari objek itu 

sendiri.Faktor internal pada perusahaan adalah faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung, yang 

berasal dari dalam lingkup perusahaan. 

a) Strength (Kekuatan) Strength adalah sebuah faktor 

pendorong dan kekuatan yang berasal dari dalam 

perusahaan, dimana kekuatan disini meliputi semua 

komponen-komponen perusahaan baik sumber daya 

maupun kemampuan yang dapat dioptimalkan sehingga 

bermakna positif untuk pengembangan perusahaan ataupun 

pelaksanaan sebuah program kerja. 

b) Weakness (Kelemahan) Weakness adalah suatu faktor 

kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan namun 

tidak ada, yang akhirnya menjadi kelemahan dalam 

perusahaan tersebut. Misalnya kualitas sumber daya 

manusia yang rendah, keterbatasan dana dan lain-lain. 

2) Faktor Eksternal (Opportunity dan Threat) 

Faktor Eksternal terdiri dari Opportunity dan Threat yaitu 

faktor yang berasal dari luar objek, faktor ekternal berfokus 

pada hal-hal yang diluar kontrol perusahaan. 

a) Opportunity (factor pendukung) Opportunity merupakan 

faktor-faktor pendukung dalam pengembangan maupun 
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stabilitas perusahaan. Faktor pendukung ini merupakan 

faktor yang berasal dari dari luar organisasi, bukan dari 

dalam. 

b) Threat (Faktor Penghambat/Ancaman) Threat merupakan 

faktor-faktor penghambat atau hal-hal yang dapat 

mengancam perkembangan maupun stabilitas perusahaan, 

atau bahkan dapat mengancam keberadaan perusahaan. 

Misalnya, kebijakan pemerintah yang merugikan, 

hilangnya sumber dana dan lain-lain.
24

 

6. Promosi dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pada dasarnya promosi adalah alat untuk menginformasikan, 

menawarkan dan menjual poduk atau jasa. Karena dengan promosi 

masyarakat akan mengetahui keberadaan produk atau jasa dan 

akhirnya mewujudkan transaksi jual beli. Sebagaimana diketahui 

bahwa pada zaman sekarang, untuk memperomosikan komoditi 

dagangan, seseorang banyak menggunakan sarana iklan yang memikat, 

baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gambar. 

Tidaklah menghenrankan jika banyak dijumpai umat manusia yang 

dikelabui oleh model iklan atau promosi barang lainnya, lantaran 

promosi tersebut hanya bohong semata dan tidak terbukti dalam 

realita.
25

 Sebagai agama yang notabene rahmat li al-’alamin tentunya 

                                                             
24http://anotherday26.weebly.com/blog/analisis-swot-strength-weakness-oportunity-

threat.html. Diakses pada 23 Oktober 2019, 13:50. 
25Siti Aminah, Tinjauan Islam terhadap Konsepdan strategi Promosi Perusahaan 

Provider Telekomikasi di Makassar. (Universitas Negeri Alauddin , Makassar, 2018), h. 28.  

http://anotherday26.weebly.com/blog/analisis-swot-strength-weakness-oportunity-threat.html
http://anotherday26.weebly.com/blog/analisis-swot-strength-weakness-oportunity-threat.html
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tidak dapat membiarkan begitu saja tindakan yang mengandung unsur 

probabilitas yang mengarah pada risiko adanya tipuan atau gharar 

dalam jual beli. Hal ini karena kerelaan antara dua pihak yang 

berinteraksi dalam jual beli tersebut tidak dapat terwujud padahal 

Allah menyuruh adanya kerelaan dalam sebuah transaksi sebagaimana 

firman Allah Swt QS. An-Nisa : 29 

                           

                         

       

 

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
26

(Q.S. An-Nisa: 29)” 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt mengharamkan untuk 

memakan harta dengan jalan batil, dan Allah memberi pengecualian 

atas kebolehan memakan harta hasil perniagaan yang didapatkan 

dengan jalan sukarela. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan menipu 

baik secara lisan maupun perbuatan termasuk memakan harta dengan 

jalan batil karena di dalamnya tidak ada unsur kerelaan.  

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pedagang. Dengan akhlak 

yang sangat mulia, beliau berhasil meraih kekayaannya. Strategi 

promosi yang dilakukan Rasulullah Saw lebih menekankan pada 

                                                             
26Al-Qur’an In word Qs An-Nisa : 29 
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hubungan dengan pelanggan yang dikenal dengan istilah saat ini 

Customer Relationship Management yang tidak hanya memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan tetapi juga memahami yang 

dipikirkan pelanggan. 

 Promosi yang sangat dianjurkan oleh Rasullulah adalah 

menjelaskan kepada konsumen dengan benar, tidak hanya keunggulan-

nya saja yang dijelaskan akan tetapi kekurangan atau efek samping 

penggunaan produk juga harus dijelaskan. Mungkin kita sering melihat 

iklan rokok, setiap iklan rokok pasti dicantumkan “merokok dapat 

menyebabkan kangker, serangan jantung impotensi dan gangguan 

kehamilan dan janin” walaupun sudah ada peringatannya perokok 

tetap juga menggunakannya. Jadi apabila dalam promosi disebutkan 

kekurangan, apabila manusia telah merasa nikmat dengan suatu produk 

maka tidak perlu diragukan lagi promosi akan sesuai dengan yang 

disyariatkan agama kita (Islam). Contoh lain yang telah dilakukan oleh 

Rasulullah adalah ketika beliau menawarkan pakaian, salah satu 

pakaian tersebut memiliki cacat, namun beliau dengan bijaksana 

memberitahukan kepada konsumennya dan menjual barang tersebut 

lebih murah dari yang lain. Salah satu contoh promosi yang dilarang 

oleh agama yaitu ketika konsumen membeli barang dan penjual 

menjelaskan kelebihan barang tersebut tanpa menjelaskan 

kekurangannya, dan penjual berani bersumpah pada saat menjelaskan 
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kelebihan produk tersebut, padahal produk tersebut tidak berkualitas 

seperti yang dijanjikan.
27

 

Promosi dalam Islam diperbolehkan, asalkan dalam semua 

pelaksanaannya sesuai dengan akad, dan prinsip-prinsip muamalah 

dalam Islam. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.  

 

B. Konsep Nilai Taksiran 

1. Definisi Nilai Taksiran 

Nilai Taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan 

dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan 

peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai 

taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak 

boleh rendah dari harga pasar.
28

 

Menurut Rambat Lupiyoadi, nilai taksiran yang tinggi mampu 

mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah 

akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau 

jasa mampu memenuhi manfat bagi kebutuhannya.
29

 

Berdasarkan penjabaran diatas yang dimaksud dengan nilai 

taksiran yakni nilai emas yang digunakan nasabah kepada bank atau 

                                                             
27Siti Aminah, Tinjauan Islam terhadap Konsepdan strategi Promosi...,h.29-30. 
28

Damanhur dan Leni Darwina, “Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap 

Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syari’ah Kota Lhokseumawe”, Jurnal Aplikasi Manajemen, 

Vol. 4, No.2 (Maret 2011), h. 502. 
29 Rambat Lupiyoadi, Hamdani, Manajemen Pemasaran JasaBerbasis Kompetesi, 

(Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2013), h. 70. 
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pihak pegadaian yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan harga 

jadi. Semakin tinggi nilai taksiran yang ditetapkan oleh perusahaan 

makan semakin banyak pembiayaan yang akan diberikan kepada 

nasabah. 

2. Teori Nilai Taksiran 

Menurut Damanhur, nilai taksiran merupakan nilai/harga perkiraan 

tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, 

pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam 

menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau 

nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar.
30

 

Nilai taksiran pada umumnya memiliki kriteria-kriteria tertetu, 

diantaranya:
31

 

1) Tidak boleh sama atau melebihi harga pasar. 

2) Tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan 

pasar yang berlaku. 

Nilai taksiran secara umum dapat didefinisikan yakni nilai yang 

menjadi acuan calon nasabah untuk melakukan pembiayaan di 

perusahaan tersebut. 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dipahami yang dimaksud 

dengan nilai taksiran yaitu nilai atau harga perkiraan yang akan 

dijadikan jaminan yang didasarkan harga jadi, pasar dan peraturan 

                                                             
30 Damanhur dan Leni Darwina, “Pengaruh Jumlah Taksiran…., h. 502 
31Ibid…., h. 501. 
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yang berlaku pada masa tertentu. Semakin tinggi nilai taksiran yang 

ditetepkan oleh perusahaan maka semakin banyak pembiayaan yang 

akan diberikan kepada nasabah. 

3. Indikator Nilai Taksiran 

Adapun indikator nilai taksiran yaitu: 

a. Kesesuaian nilai taksir dengan barang jaminan. 

b. Kesesuaian penaksiran karat emas dengan harga pasar. 

c. Kesesuaian penaksiran barang gudang.
32

 

4. Pedoman Dasar Penaksiran 

Dalam perspektif hukum ekonomi islam pedomaan dasar 

penaksiran yang digunakan agar penaksiran atas suatu barang dapat 

sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang 

dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Terdapat 2 kategori 

taksiran barang jaminan yaitu: 

a. Taksiran Wajar  

Taksiran wajar merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil 

perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau 

dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan.  

b. Taksiran Tinggi  

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria atau 

batas toleransi dari taksiran wajar karena kesengajaan penaksir 

untuk memenuhi loyalitas nasabah.  

                                                             
32

 Arti Lina Rahmawati, Kurniawati Mutmainah, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Permintaan Gadai di Pegadaian Syariah”. Journal of Economic, Business and 

Engineering (JEBE), Vol. 1, No. 2(April 2020), h. 214. 
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Kriteria barang jaminan taksiran tinggi adalah: 

1) Untuk golongan A/B disebut taksiran tinggi jika perbedaan 

taksiran mencapai 16% -20%.  

2)  Untuk golongan C/D disebut taksiran tinggi jika perbedaan 

taksiran mencapai 11%-15%.
33

 

 

C. Konsep Keputusan Nasabah 

1. Definisi Keputusan Nasabah 

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari 

latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada 

terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang 

selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam 

pengambilan keputusan.34 

Menurut Rizky Dermawan pengambilan keputusan nasabah 

merupakan daya pendorong kegiatan operasional organisasi. Di setiap 

inti dari sebuah sistem organisasi, selalu terdapat aturan khas tentang 

proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara rutin, terstruktur, 

terprogram, ataupun pengambilan keputusan yang tidak rutin, tidak 

terstruktur, dan tidak terprogram.35 

                                                             
33Iwan Setiawan, Penerapan gadai Emas Pada Bank Syariah Prespektif Hukum Ekonomi 

Islam‛, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 6 , No.1 (April 2016), h. 193. 
34Irham Fahmi, Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2. 
35Rizky Dermawan, Pengambilan Keputusan Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2013),h. 97. 
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Menurut John dan Michael Pengambilan Keputusan nasabah 

merupakan analisis pengambilan keputusan konsumen meliputi 

penentuan bagaimana orang memilih di antara dua atau lebih 

pembelian (acquisition) alternatif dan mempelajari proses yang terjadi 

sebelum dan sesudah pilihan tersebut diambil.36 

Sebagaimana menurut Amirullah yang dikutip dalam skripsi Dwi 

Nur Sholichah “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

dalam Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta” bahwa 

pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian 

dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-

kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap 

paling menguntungkan. Proses pemilihan dan penilaian itu biasanya 

diawali dengan mengidentifikasi masalah utama yang mempengaruhi 

tujuan, menyusun, menganalisis dan memilih berbagai alternatif 

tersebut dan mengambil keputusan yang dianggap paling baik. 

Langkah terakhir dari proses itu merupakan sistem evaluasi untuk 

menentukan efektifitas dari keputusan yang telah diambil.37 

Dari beberapa pengertian tersebut, sebagai suatu istilah 

pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah 

                                                             
36John C. Mowen dan Michael Minor, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 

30. 
37Dwi Nur Sholichah, faktor-fakor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam 

Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, (Skripsi UIN Jogjakarta, 2005). 
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dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua 

pihak. 

2. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan 

Guna memudahkan pengambilan keputusan maka perlu dibuat 

tahap-tahap yang bias mendorong kepada terciptanya keputusan yang 

diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah :
38

 

a. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau 

mudah untuk dimengerti. 

b. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan, dan 

menyusunnya secara prioritas dengna maksud agar adanya 

sistematika yang lebih terarah dan terkendali. 

c. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan 

untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah 

secara lebih spesifik. 

d. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya 

masing-masing yang kemuadian selanjutnya dibarengi dengan 

menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. 

e. Memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan tersebut telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada 

umumnya. 

 

 

                                                             
38Irham Fahmi, Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan 

Kuantitatif,….,h. 2. 
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3. Indikator Keputusan Nasabah 

Adapun menurut Kotler dan Amstrong indikator keputusan 

nasabah dalam mengambil pembiayaan yaitu : 

a. Persepsi melihat kinerja/performance karyawan. 

b. Kepuasan akan kredit yang ditawarkan. 

c. Penyediaan informasi pada saat diminta. 

d. Jarak antara rumah ke perusahaan. 

e. Pertimbangan pelayanan. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menurut Siti Hadijah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

nasabah menggunakan jasa Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh 

tampilan fisik (tangible), empati (emphaty), keandalan (reliability), 

ketanggapan (responsiveness), dan jaminan (assurance). 

Proses keputusan konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama,  

yaitu strategi pemasaran, perbedaan individu, dan faktor 

lingkungan.39Uraian dari ketiga faktor utama tersebut yaitu: 

a. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran (marketing strategy) adalah suatu rencana yang 

didesain untuk mempengaruhi pertukaran dalam mencapai tujuan 

organisasi. Salah satu komponen yang membentuk strategi 

pemasaran adalah bauran pemasaran.  

                                                             
39Muhammad Rido, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

dalam Menggunakan Layanan Jasa Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cikande, 

(Banten: Universitas Islam Negeri Sultan MaulanaHasanuddin, 2018), h19-28. 
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b. Perbedaan Individu 

Perbedaan individu menggambarkan faktor-faktor karakteristik 

individu yang muncul dari dalam diri konsumen dan proses 

psikologis yang terjadi pada diri konsumen yang sangat 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen yaitu: 

1) Kebutuhan 

Menurut teori Maslow, manusia berusaha memenuhi 

kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Konsumen yang telah 

bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya 

yang lebih tinggi biasanya muncul, dan seterusnya. 

2) Motivasi 

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan 

oleh konsumen. Motivasi adalah daya dorong yang muncul 

dari seorang konsumen yang akan mempengaruhi proses 

keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan 

barang dan jasa.  

3) Kepribadian 

Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik 

yang paling dalam pada diri (inner psychological 

characteristics) manusia, perbedaan karakteristik tersebut 

menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. 

Perbedaan dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi 



 
 

34 
 

perilakunya dalam memilih atau membeli produk karena 

konsumen akan membeli barang yang sesuai dengan 

kepribadiannya. 

4) Konsep Diri 

Konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya yang 

meliputi kesehatan fisiknya, karekteristik lainnya, seperti 

kekuatan, kejujuran, dan rasa humor dalam kaitannnya dengan 

yang lain dan bahkan diperluas meliputi kepemilikan barang-

barang tertentu dan hasil karyanya. 

5) Pengolahan Informasi dan Persepsi 

Pengolahan informasi pada diri konsumen terjadi ketika salah 

satu pancaindra konsumen menerima input dalam bentuk 

stimulus. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, 

kemasan, iklan, nama produsen. Selanjutnya bagaimana 

konsumen mengolah informasi dan membentuk persepsi akan 

mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. 

6) Proses Belajar 

Belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman 

ini akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang 

relatif permanen. Proses belajar bisa terjadi karena adanya 
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empat unsur yang mendorong proses belajar tersebut, yaitu 

motivasi, isyarat, respon dan pendorong atau penguatan. 

7) Pengetahuan  

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta 

pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa 

tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya 

sebagai konsumen. 

8) Sikap  

Sikap(attitudes) konsumen adalah faktor penting yang akan 

mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat 

terkait dengan konsep kepercayaan (belief) dan perilaku 

(behavior). Menurut Gordon Allport, sikap adalah suatu 

mental dan syaraf sehubungan dengan kesiapan untuk 

menanggapi, diorganisasi melalui pengalaman dan memiliki 

pengaruh yang mengarahkan dan atau dinamis terhadap 

perilaku. Definisi yang dikemukakan oleh Gordon Allport 

tersebut mengandung makna bahwa sikap adalah mempelajari 

kecenderungan memberikan tanggapan terhadap suatu objek 

baik disenangi ataupun tidak disenangi secara konsisten. 

9) Agama 

Agama yaitu sistem kepercayaan dan keyakinan tentang 

hakikat adanya Maha Pencipta Alam Semesta dan segala 
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isinya, yaitu kepercayaan tentang Tuhan yang Maha Esa serta 

kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah kematian. 

Agama tersebut memberikan pedoman ajaran mengenai apa 

yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh 

para pemeluknya. Ajaran-ajaran agama tersebut akan 

mempengaruhi sikap, motivasi, persepsi, dan perilaku 

konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 

10) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi proses keputusan 

konsumen antara lain: 

a) Budaya 

b) Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi 

c) Keluarga  

d) Kelompok Acuan 

e) Lingkungan dan Situasi Konsumen 

f) Teknologi  

Dengan demikian keputusan nasabah dalam menggunakan 

jasa gadai, sangat penting sebelum nasabah bertransaksi di suatu 

diperusahaan tersebut. Agar tidak adanya hambatan yang tidak 

diinginkan pada saat bertransaksi dan sesuai dengan yang 

diharapkan nasabah. 
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D. Pegadaian Syariah 

1. Definisi Pegadaian Syariah 

Menurut Kasmir secara umum pengertian usaha gadai adalah 

kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, 

guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan 

ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan 

lembaga gadai.
40

 

Pegadaian syariah merupakan salah satu bisnis yang bergerak 

pada sektor jasa dan pada saat ini tumbuh dengan cepat menjadi bagian 

dari kehidupan keuangan didunia islam. Pegadaian syariah adalah 

pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada 

prinsip syariah. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, 

dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu ujrah atau 

Fee Based Income, dan mudharobah (bagi hasil). Namun metode ujrah 

hingga saat ini masih mendomisili. Pegadaian syariah dilakukan 

dengan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. 
41

 

Gadai syariah (Ar-Rahn) adalah menahan salah satu harta milik 

nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman 

(marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai 

ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai 

                                                             
40 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 233. 
41 Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah...., h. 425. 
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(murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya.
42

 

2. Rukun dan Syarat Gadai 

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan 

syarat tertentu, yaitu:
43

 

a. Rukun gadai 

1) Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul . 

2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan 

(rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin). 

3) Hatra/barang yang dijadikan jaminan (marhun). 

4) Utang (marhun bih). 

b. Syarat sah gadai,  

1) Shigat  

Syarat shigat adalah shigat tidak boleh terkait dengan 

syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. 

Misalnya rahin mensyaratkan apabila tenggang marhun 

bih habis dan marhun bih belum dibayar, maka rahn 

dapat diperpanjang satu bulan, kecuali jika syarat 

tersebut mendukung kelancaran akad maka 

diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu 

di saksikan oleh dua orang. 

                                                             
42 Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22. 
43 Muhammad Firdaus, et.al. Brief BookEdukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah 

PegadaianSyariah, (Jakarta:Ranaisan, 2007), h. 16. 
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2) Orang yang berakad baik rahin maupun marhun harus 

cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan 

berakal sehat, serta mampu melakukan akad.  

3) Marhun bih 

a) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan 

kepada murtahin 

b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika 

tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 

c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya 

4) Marhun  

a) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya 

seimbang dengan marhun bih 

b) Marhun harus mempunyai nilai dan dapat 

dimanfaatkan 

c) Harus jelas dan spesifik 

d) Marhunsecara sah dimiliki oleh rahin 

e) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam 

beberapa tempat 

3. Akad Perjanjian Transaksi Gadai 

Untuk memudahkan mekanisme perjanjian gadai antara rahin  

(pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), maka dapat 

menggunakan akad perjanjian antara lain:
44

 

                                                             
44Ibid...., h. 28. 
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a. Akad Qard al-Hasan 

Akad qard al-hasan biasanya dilakukan pada nasabah yang 

ingin menggadaiakan barangnya untuk tujuan konsumtif. 

Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah/fee 

kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan 

merawat barang gadai (marhun). Sebenarnya dalam akad ini 

tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya 

administrasi pada pinjaman. 

b. Akad Mudharabah 

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh 

nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah 

modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan 

akad ini, nasabah akan memberikan bagi hasil berdasarkan 

keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian sesuai 

dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi. 

c. Akad Ba’i Muqayyadah 

Akad ba’i muqayaddah adalah akad yang dilakukan apabila 

nasabah ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan 

produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. 

Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan 

barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat 

dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, 

nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas 
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barang yang dibelikan oleh mutrahin atau dengan kata lain, 

murtahin dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah dengan akad jual beli, srhingga murtahin dapat 

mengambil keuntungan berupa margin dari penjual barang 

tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. 

d. Akad Ijarah 

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran 

manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 

imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada 

kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti 

berupa kompensasi. 

4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah 

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan 

bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena 

itu  PT. Pegadaian bertujuan sebagai berikut:
45

 

a. Turut melaksanakan dan menunjung pelaksanaan kebijaksanaan 

dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan 

atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 

b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak 

wajar lainnya. 

                                                             
45Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah....,h. 407-408. 
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c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek 

jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana 

mendesak tidak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan 

berbasis bunga. 

d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan 

syarat mudah. 

Adapun manfaat pegadaian antara lain: 

a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih 

sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan 

pembiayaan/ kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga 

mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara 

profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang 

aman dan dapt dipercaya. 

b. Bagi perusahaan pegadaian: 

1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan 

oleh peminjaman dana (gadai konvensional) sedangkan bagi 

gadai syariah penghasilan bersumber dari sewa tempat 

penyimpanan barang gadai. 

2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh 

nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang 

mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat 

keuntungan dari pembebanan pembiayaan administrasi dan 

biaya sewa tempat penyimpanan emas. 
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3) Pelaksanaan misi PT. Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak 

di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada 

masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang 

relatif sederhana. 

5. Produk-produk Pegadaian Syariah 

layanan jasa keuangan PT Pegadaian dibedakan dalam tiga lini 

bisnis yaitu, pembiayaan, perdagangan emas dan usaha jasa 

lainnya. 

a. Lini bisnis pembiayaan 

Lini bisnis pembiayaan memiliki dua skema, yaitu berbasis 

gadai dan fidusia. Pembiayaan berbasis gadai memungkinkan 

masyarakat untuk memperoleh kredit dengan agunan seperti 

emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Pembiayaan 

berbasis fidusia mensyaratkan agunan benda bergerak, berupa 

surat bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sehingga 

kendaraan masih dapat digunakan debitur. Sejumlah produk 

pada lini bisnis pembiayaan antara lain:
46

 

1) Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) 

pegadaian kca adalah kredit dengan sistem gadai yag 

diberikan kepada semua golongan navabah, baik untuk 

kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. 

 

                                                             
46Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah...., h. 409 
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2) Krasida  

Kredit pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk 

pengembangan usaha dengan sistem gadai. 

3) Kreasi  

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang 

diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk 

pengembangan usaha dengan sistem fidusia. 

4) Kredit multi guna 

Kredit multi guna adalah kredit (pinjaman) angsuran 

bulanan dengan sistem fidusia yang diperuntukkan bai 

pegawai dan karyawan suatu instansi yang telah memiliki 

penghasilan tetap. 

Selain menawarkan produk gadai dengan sistem konvensional, PT 

Pegadaian juga mengembangkan lini pembiayaan berbasissyariah 

dengan sejumlah produk, yaitu:
47

 

1) Rahn  

Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat 

kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat dan 

aman dengan jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau 

kendaraan bermotor. 

 

                                                             
47Ibid...., h.412-414. 
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2) Arrum 

Pembiayaan arrum pada pegadaian syariah memudahkan para 

pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan 

jaminan BPKB dan emas. 

3) Amanah  

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan 

berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan 

swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. 

a. Lini bisnis perdagangan 

Lini bisnis perdagangan PT Pegadaian berbasis layanan jual dan 

titip emas. Usaha ini memfasilitasi masyarakat yang ingin 

melakukan investasi dengan emas, baik individu maupun 

kolektif.
48

 

1) Mulia 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada 

masyarakat secara tunai atau nagsuran dengan proses mudan 

dan jangka waktu yang fleksibel. 

2) Tabungan emas 

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas 

dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. 

 

                                                             
48Ibid. 
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3) Konsinyasi emas 

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di 

pegadaian sehingga menjadikan invevtasi emas milik nasabah 

lebih aman karena disimpan di pegadaian. 

b. Lini bisnis jasa 

Lini bisnis ketiga yakni jasa yang menawarkan jasa keuangan 

khusus lainnya.
49

 

1) Kucica 

Pegadaian remittance adalah layanan pengiriman dan 

penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya 

kompetitif, bekerja sama dengan beberapa remiten berskala 

nasional dan internasional. 

2) Multi pembayaran online  

Multi pembayaran online melayani pembayaran berbagai 

taihan, seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, 

pembelian tiket kereta api, lain sebagainya secara online. 

3) Mitra pegadaian online 

Mitra pegadaian online adalah program kemitraan dari 

pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa mendapatkan 

peluang bisnis electronic payment langsung dari smartphone 

Android yang dimiliki. 

                                                             
49Ibid...., h. 418-421. 
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4) Penyewaan gedung 

Auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan 

kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara 

atau seremoni. 

5) Jasa sertifikasi batu mulia 

Batu permata adalah aset berharga yang banyak diminati 

masyarakat sebagai koleksi maupun insestasi. 

6) Jasa taksiran 

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase 

dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, an batu permata, 

baik untuk keperluan investasi ataupun keprluan bisnis dengan 

biaya yang relatif terjangkau. 

7) Jasa titipan 

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang 

berharga, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga 

maupun kendaraan bermotor. 

6. Dasar Hukum Pegadaian Syariah 

Berdasarkan dalam hukum gadaisyariah adalah jaiz atau 

diperbolehkan. Maka ayat Al-Qur’an, hadist, fatwa dsn yang 

dijadikan sebagai landasan gadai yaitu : 

a. Dalil Al-Qur’an 

Surah Al-Baqarah ayat 283. 
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Artinya : 

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dia bertaqwa 

kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian karena barang siapa 

menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
50

 (Q.S. Al-

Baqarah 283)” 

 

b. Al-Hadist 

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, 

Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata: 

“rasulullah Saw. Merungguhkan baju besi kepada seorang 

Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari 

seorang Yahudi.” 

 

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa agama islam 

tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-muslim 

dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib 

membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.
51

 

 

 

                                                             
50 Al-Qur’an In word Qs Al-Baqarah :283 
51 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...., h. 107. 
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c. Ijma’ Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. 

Hal yang dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad 

SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan 

makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil 

indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika 

beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para 

sahabat yang kaya kepada seorang  yahudi, bahwa hal ini tidak 

lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para 

sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga 

yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.
52

 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-

prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-

MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang 

menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan 

Fatwa DSNMUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai 

emas.
53

 

                                                             
52Rachmat Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah al-

Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan”. Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, (Juni 2016), h. 93-119. 
53 Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah..., h. 401 
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Disamping itu, menurut Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN-

MUI/III 2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum 

berikut : 

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhum (barang) sampai semua utang rahin (yang 

menyerahkan barang) dilunasi. 

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun 

dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya. 

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya 

menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh 

murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan 

tetap menjadi kewajiban rahin. 

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak 

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5) Penjualan 

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati 

rahin untuk segera melunasi utangnya. 

b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 

maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang 

sesuai syariah. 
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c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi 

utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 

belum dibayar serta biaya penjualan. 

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN MUI 

No. 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi 

ketentuan umum berikut :
54

 

a) Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn. 

b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) 

ditanggung oleh penggadai (rahin). 

c) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada 

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 

d) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan 

berdasarkan akad ijarah. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yag kuat karena 

didukung oleh dalil yang didasarkan pada Al-Qur’an, Hadist, dan 

Fatwa DSN MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus 

melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah. 

Gadai menjadi sebuah lembaga keuangan mendapatkan 

                                                             
54Ibid..., h. 402-403. 
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keuntungan merupakan salah satu jawaban disanping misi 

sosialnya.
55

 

7. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah 

Secara umum, perbedaan gadai konvensional dengan gadai 

syariah dapat dilihat pada tabel berikut :
56

 

Tabel 2. 

Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah 

Pegadaian  Syariah Pegadaian konvensional 

Berdasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 

Berdasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 

Biaya administrasi menurut 

ketetapan berdasarkan golongan 

barang 

Biaya administrasi berdasarkan 

persentasi golongan barang 

Bilamana lama pengembalian 

pinjaman lebih dari akad, barang 

gadai nasabah dijual kepada 

masyarakat 

Bilamana lama pengembalian 

pinjaman lebih dari pinjaman 

barang gadai dilelang kepada 

masyarakat 

Jasa penyimpanan dihitung dengan 

konstanta x taksiran 

Sewa modal dihitung dengan 

Persentase x Uang Pinjaman (UP) 

Maksimal jangka waktu 3 bulan Maksimal jangka waktu 4 bulan 

Uang Kelebihan (UK) = Hasil 

Penjualan – (uang pinjaman + jasa 

penitipan + biaya penjualan) 

Uang Kelebihan (UK) = Hasil 

Lelang – (uang pinjaman + biaya 

sewa + biaya lelang) 

Bila dalam satu tahun uang 

kelebihan tidak diambil, diserahkan 

kepada lembaga ZIS 

Bila dalam satu tahun uang 

kelebihan tidak diambil, uang 

kelebihan tersebut menjadi milik 

pegadaian 

1 hari dihitung 5 hari 1 hari dihitung 15 hari 

Tidak mengenakan bunga kepada 

nasabah yang mendapatkan 

pinjaman, melaikan jasa penitipan 

Mengenakan bunga (sewa modal) 

pada nasabah yang mendapatkan 

pinjaman. 
 

 

 

                                                             
55 Wiki Fatmala, Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan 

Jumlah Nasabah. (Universitas Islam  Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 

72. 
56 Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah...., h. 401. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan tentang promosi dan nilai taksiran terhadap keputusan 

nasabah pada produk gadai emas memang cukup banyak. Namun dalam 

pembahasannya terdapat banyak perbedaan antara penelitian satu 

dengan yang lainnya. Berikut adalah penelitian yang membahas 

mengenai promosi dan nilai taksiran terhadap keputusan nasabah pada 

produk gadai emas:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rindang Lista Sari, Silvyan L. 

Madney dan Agus Supandi Soegoto,
57

 meneliti mengenai “Citra 

Merek, Harga dan Promosi Pengaruhnya Terhadap Keputusan 

Pembelian Perhiasan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Manado Utara”, sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa diduga variabel Citra Merek, Harga dan Promosi secara 

bersama (Simultan) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

perhiasan emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Utara 

dapat diterima. Untuk Promosi secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian perhiasan emas di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Manado Utara, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian perhiasan emas, hal ini menunjukkan bahwa 

nasabah mempertimbangkan harga dan proses pengambilan 

keputusan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Utara. 

                                                             
57Rindang Lista Sari, Silvyan L. Madney dan Agus Supandi Soegoto,“Citra Merek, Harga 

dan Promosi Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Perhiasan Emas Pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Manado Utara”. Jurnal Emba, Vol. 2, No. 2 (2014), h. 1231-1232. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Seftiani,
58

Meneliti mengenai 

“Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-biaya, dan Pelayanan Terhadap 

Keputusan Nasabah pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah”,  

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya, 

dan pelayan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas 

syariah pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa Nilai taksiran 

secara persial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

pembiayaan gadai emas syariah. Kemudian Biaya-biaya secara 

persial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

pembiayaan gadai emas syariah. dan Pada Pelayanan secara persial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan 

gadai emas syariah, dengan nilai hasil perhitungan thitung > ttabel (3,181 

> 1990), dan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga Nilai Taksiran, Biaya-biaya, dan Pelayanan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah 

pembiayaan gadai emas syariah, dengan nlai hasil perhitungan Fhitung 

lebih besar dari Ftabel yaitu 22,712>2,705 dan signifikansi yang lebih 

kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maimunah,
59

 meneliti mengenai 

“Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi dan Pelayanan Pegadaian 

Terhadap Pengembalian Barang Gadai Emas di Unit Cabang 

                                                             
58Ayu seftiani, Pengaruh  Nilai Taksiran, Biaya-biaya, dan Pelayanan...., h. 88-89 
59Siti Maimunah, Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi dan Pelayanan Pegadaian Terhadap 

Pengembalian Barang Gadai Emas…., h. 143-144. 
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Pegadaian Syariah Ngaliyan Square Semarang”, berdasarkan hasil 

penelitian bahwa Variabel independent Nilai Taksiran (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembalian 

Pembiayaan Barang Gadai Emas Syariah di Unit Cabang Pegadaian 

Syariah Ngaliyan Square Semarang. Variabel independen Promosi 

(X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pengembalian Pembiayaan Barang Gadai Emas Syariah di Unit 

Cabang Pegadaian Syariah Ngaliyan Square Semarang. Variabel 

independen Pelayanan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Pengembalian Pembiayaan Barang Gadai Emas Syariah di 

Unit Cabang Pegadaian Syariah Ngaliyan Square Semarang. hal ini 

menunjukkan bahwa nasabah hanya mempertimbangkan pada nilai 

taksiran pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah ngaliyan 

square semarang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Ayunda Putri,
60

 “Pengaruh 

Nilai Taksiran, Ujrah, Lokasi, Promosi, dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk 

Pembiayaan Gadai Emas Syariah”  berdasarkan hasil penelitian 

bahwa nilai taksiran, ujrah, promosi dan pelayanan berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan 

produk pembiayaan gadai emas, akan tetapi pada variabel lokasi 

                                                             
60Rizka Ayunda Putri, Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah, Lokasi, Promosi, dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas 

Syariah. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2019), h. 112-113. 
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tidak berpengaruh signifikan pada keputusan nasabah, hal ini 

menunjukkan bahwa meningkat atau  menurunnya (strategis atau 

tidaknya) variabel lokasi tidak akan mempengaruhi nasabah dalam 

mengambil keputusan.  

Perbedaan Penelitiaan terdahulu dengan Penelitian yang akan 

peneliti teliti adalah terletak pada Objek Penelitian, objek penelitian 

peneliti di Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung 

sementaraRindang Lista Sari, Silvyan L. Madney dan Agus Supandi 

Soegoto objeknyapada Pegadaian (Persero) Cabang Manado Utara 

objeknya pada nasabah yang menggunakan produk gadai emasPegadaian 

(Persero) Cabang Manado Utara, Ayu Seftiani objeknya pada Pegadaian 

Syariah KCP Raden Intan objeknya pada nasabah yang menggunakan 

produk gadai emas syariah di Pegadaian Syariah KCP Raden Intan, 

kemudian Siti Maimunah objeknya pada Pegadaian Syariah Ngaliyan 

Square Semarang objeknya pada nasabah yang menggunakan produk 

gadai emas syariah di Unit Pegadaian Syariah Ngaliyan Square 

Semarang, dan penelitian Rizka Ayunda Putri objeknya pada Bank 

Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta objeknya pada nasabah yang 

menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah. Berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini akan 

menggabungkan dua variabel yaitu variabel promosi dan Nilai Taksiran 

dalam mencari besarnya pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam 
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melakukan gadai emas yang dilakukan pada Cabang Pegadaian Syariah 

Radin Intan Bandar Lampung. 

 

F. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang sangat penting. Adapun kerangka berfikir untuk penelitian 

ini adalah: 

 

Gambar 1. 

Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Keterangan : 

      : Hubungan Secara Parsial 

      : Hubungan Secara Simultan 

Promosi (X1) 

Keputusan nasabah  

(Y) 

Nilai Taksiran (X2) 

 

Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 
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variabel bebas yaitu Promosi (X1) dan Nilai Taksiran (X2) terhadap 

variabel terikat yaitu Keputusan Nasabah (Y) sebagai variabel 

dependen pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan. 

 

G. Hipotesis 

 Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai 

suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan 

merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.
61

 

 Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah 

penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut 

dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1.  Ha1  : Promosi berpengaruh positif dan  signifikan terhadap keputusan 

nasabah pada produk gadai emas. 

2.  Ha2: Nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah pada produk gadai emas. 

3.  Ha3 : Promosi dan Nilai Taksiran secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah pada produk gadai 

emas. 

 

 

  

                                                             
61 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 132. 
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