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ABSTRAK 
 

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak 
orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi 
sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan melambung tinggi. Demikian 
juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun. Jika dinyatakan 
dalam harga rupiah, harga emas memiliki keunikan. Selama ini, harga emas 
di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu 
signifikan jika turun. Hal itu terjadi karena ketika harga emas dalam harga 
dolar Amerika Serikat (AS) turun, pada saat yang sama, harga dolar AS 
terhadap rupiah cenderung menguat.1   

Produk gadai emas merupakan salah satu produk yang banyak 
diminati nasabah pegadaian untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah Cabang 
Raden Intan Bandar Lampung, hal itu dibuktikan dengan jumlah nasabah 
sebanyak 5.669 orang. Semakin meningkatnya transaksi gadai emas di 
Pegadaian Syariah maka akan meningkatkan pula produktivitas dari produk 
gadai tersebut. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya 
bahwa emas merupakan sebuah barang yang memiliki harga fluktuatif, 
sehingga masyarakat terkadang harus berfikir ulang ketika sedang 
membutuhkan tambahan dana apakah emas yang mereka miliki akan 
digadaikan ke Pegadaian Syariah atau menjualnya.  

 

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh fluktuasi harga 
emas terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas (rahn) di Pegadaian 
Syariah? Seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat 
bertransaksi nasabah gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah?. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas 
terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah 
dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas 
terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian 
ini termasuk dalam penelitian lapangan. Sumber data berupa data primer dan 
data skunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, 
kuisioner dan dokumentasi. Untuk proses analisis data menggunakan analisis 
regresi sederhana dengan fluktuasi harga emas sebagai variabel independen 
dan minat bertransaksi sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara simultan 
variabel independen memiliki pengaruh yang kurang positif terhadap 
variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan uji F yang hanya 
menghasilalkan nilai Fhitung < Ftabel yaitu 1,090 < 6,90. Untuk kontribusi 
fluktuasi harga emas dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap minat 

                                                             
1 JokoSalim, S.Kom. SE, Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini (Jakarta  : Visi Media,  2010), 
Hlm: 1-3 



 

 
 

bertransaksi nasabah tidak terlalu besar yaitu sebesar 1,9% dan sisanya 
98,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 



 

 
 

MOTTO: 
 

                                 

                                 

                            

 

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  (utangnya) 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 
kamu (para saksi) menyembunyikkan persaksian. Dan barangsiapa 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apayang kamu 
kerjakan. (Q.S. Al- Baqarah: 2 : 283) 2 

                                                             
2 Departemen Agaman, Al-qur’an, Bandung: Diponegoro, 2009 Hlm: 49 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

 

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-

batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakan masing-masing kata 

sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian akan ditarik satu 

pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan 

penjelasan ini dapat dihindari kesalah pahaman dalam memahami 

penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini 

berjudul “PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP 

MINAT BERTRANSAKSI NASABAH PEGADAIAN SYARIAH DI 

BANDAR LAMPUNG” 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut 

sebagai berikut : 



 

 
 

a. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti 

orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.3 

b. Fluktuasi harga adalah keadaan naik turun harga barang yang 

berlaku dari sehari ke sehari atau dari satu periode ke periode 

lainnya.4 

c. Minat adalah gejala psikologis yang menunjukan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek sebab ada perasaan senang. dari 

pengertian tersebut jelas bahwa minat itu sebagai pemusatan 

perhatian atau reaksi terhadap suatu objek seperti benda tertentu 

atau situasi tertentu yang didahului oleh perasaan senang terhadap 

obyek tersebut.5 

d. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara 

dua pihak.6 

e. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau 

menjadi pelanggan bank  (lembaga keuangan).7 

f. Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan 

barang barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh 
                                                             

3 Peter salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Moderen 
English Press, 1991), Hlm: 1126 

4https://glosaribussiness.com/index.php/term/ekonomi,fluktuasi+harga-adalah.xhtml : diakses 
minggu 29 januari 2017 pukul 14.00 WIB 
5 Capin, Kamus Psikologi Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), Hlm:196  

6 Julius C. Rumpak, Marcus Susanto, Willy Koen, Sumarsoo Kamus  Besar Bahasa Indonesia 
Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),  Hlm:1484 

7 ibid 



 

 
 

sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali 

sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.8 

g. Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah rahn, dalam 

pengoprasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) 

atau mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam menggunkan 

marhunbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda beda misalnya 

untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal 

kerja, penggunaan metode mudharabah belum tepat pemakaiannya. 

Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based 

Income (FBI).9 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini suatu penelitian untuk menganalisis pengaruh 

fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasbah pegadaian 

syariah di Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai 

berikut : 

1. Secara Objektif 

                                                             
8 Dr. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013) , Hlm: 233 
9 Nurul Huda,  Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan islam (Jakarta: Kencana Perdana 

Meda Group, 2010), Hlm: 276 



 

 
 

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang 

“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Bertransaksi 

Nasabah Pegadaian Syariah di Bandar Lampung”. Penelitian tentang 

Fluktuasi harga ini sudah pernah di teliti sebelumnya tetapi disini 

peneliti mengambil variabel yang berbeda dan tempat penelitian 

yang berbeda, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fluktuasi 

harga emas  tersebut terhadap minat bertransaksi nasabah Pegadaian 

Syariah di Bandar Lampung. Disamping itu, penelitian yang penulis 

lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pernah pelajari 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Secara subjektif  

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca 

tentang fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah 

Pegadaian Syariah di Bandar Lampung sebagaimana yang terjadi di 

lapangan. Judul tersebut memberikan penambahan dalam 

pengembangan wawasan, sehingga akan menambah literatur kajian 

tentang pengaruh fenomena berupa fluktuasi harga yang 

mempengaruhi suatu minat bertransaksi nasabah.  

Literatur yang dibutuhkan tersedia di perpustakaan. Pokok 

bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi 

Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

  



 

 
 

C. Latar Belakang Masalah 
 

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk 

membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah 

terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang 

yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau atau tidak mau kita 

mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak 

penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus 

dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber 

dana yang ada. 

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit 

untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi melalui lembaga perbankan. 

Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, 

karena tersedia banyak sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari 

pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai pinjam dari lembaga keuangan 

lainnya. 

Bagi mereka yang memiliki barang barang berharga kesulitan dana 

dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, 

sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, 

resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. 

Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang 

diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. 



 

 
 

Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi 

tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat 

menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dapat 

dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah 

masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang 

barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus 

kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama 

usaha gadai.10 

Secara umum pengertian 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. 

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di 

Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian ini 

mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan Pegadaian 

Islam. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki 

karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk 

karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai 

komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk 

memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian Islam atau 

                                                             
10 Kasmir, Op.Cit., Hlm: 232-233 



 

 
 

dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoprasiannya menggunakan 

metode Fee Based Income (FBI) atau mudharabah (bagi hasil). Karena 

nasabah dalam menggunkan marhunbih (UP) mempunyai tujuan yang 

berbeda beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau 

tambahan modal kerja, penggunaan metode mudharabah belum tepat 

pemakaiannya. Oleh karenanya, Pegadaian menggunakan metode Fee 

Based Income (FBI).11 

Sebagaimana halnya Institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep 

Pegadaian Islam juga mengacu pada Islam yang bersumber dari Al-

Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah: 

Al- Qur’an Surat Al-Baqarah: 283:12 

                                 

                                 

                            

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akantetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya  (utangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 

                                                             
11 Huda, Heykal,  Op.Cit.,, Hlm:  276 
12 Departemen Agaman,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: Diponegoro, 2009), Hlm: 

49 



 

 
 

saksi) menyembunyikkan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apayang 
kamu kerjakan.(Q.S. Al- Baqarah: 2 : 283) 

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Islam, masyarakat 

hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan dan 

lain lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. 

Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak 

tersebut yang akan dijadikan patokan perhitungan pengenaan sewa 

simpanan (jasa simpanan) dan plafon uang pinjaman yang dapat 

diberikan. Taksiran barang yang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik 

dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadian. Maksimum 

uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai 

taksiran barang.13 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa barang jaminan yang 

bisa digadaikan salah satu diantaranya adalah emas yang merupkan 

jaminan yang sangat likuid dibandingkan jaminan lainnya. Sehingga 

apabila nasabah membutuhkan dana cepat, maka inilah solusi yang baik 

untuk dijalani. Kemudian sebagaimana yang telah kita ketahui juga 

bahwa harga emas sangatlah berfluktuasi harganya, maka disini penulis 

tertarik untuk meneliti adakah pengaruh fluktuasi harga emas terhadap 

minat bertransaksi nasabah  Pegadaian Syariah di Bandar Lampung. 

                                                             
13 Huda, Heykal,  Op.Cit. 



 

 
 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti kemukakan pokok 

permasalahan yang dapat dirumuskan, antara lain:  

Seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat 

bertransaksi nasabah di Pegadaian Syariah? 

Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi 

nasabah Pegadaian Syariah di Bandar Lampung? 

E. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan mengenai fluktuasi 

harga dan minat, maka perlu adanaya batasan masalah yang jelas dan 

spesifik dengan penelitian ini.  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu fluktuasi 

harga emas dan penetapan kompensasi oleh Pegadaian Syariah cabang 

Raden Intan Bandar Lampung kepada nasabah gadai emas periode tahun 

2016, serta minat bertransaksi nasabah gadai emas sehubungan 

terjadinya fenomena tersebut. 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 



 

 
 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empiris dengan data. 

Hipotesis yang diajukan belum tentu dapat diterima karena masih 

harus diuji secara empiris berdasarkan peneliti lapangan. Jika dari 

penelitian lapangan diperoleh fakta-fakta yang mendukung terhadap 

hipotesis  tersebut maka hipotesis diterima. Tetapi jika fakta yang 

diperoleh tidak mendukung terhadap hipotesis, maka hipotesis ditolak. 

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting 

dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap 

pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, 

berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan 

penelitian.14 

Setelah sebelumnya dijelaskan pada latar belakang masalah maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah : 

                                                             
14 Sugiyono, Op.Cit., Hlm: 96 



 

 
 

Ho : Fluktuasi harga emas (X) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah di 

Bandar Lampung (Y). 

Ha : Fluktuasi harga emas (X) berpengaruh signifikan 

terhadap minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah 

di Bandar Lampung (Y). 

G. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk: 

Untuk mengetahui apakah fluktuasi harga emas berpengaruh 

terhadap minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah di 

Bandar Lampung. 

Untuk mengetahui seberapa besar minat bertransaksi nasbah 

Pegadaian Syariah saat terjadi fluktuasi harga emas. 

H. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

1. Sebagai bahan studi penelitian lebih lanjut tentang gadai 

dengan jaminan berbentuk emas. 



 

 
 

2. Sebagai sumbang pemikiran dalam rangka memperkaya 

pengetahuan yang berkaitan  dengan masalah Pegadaian 

Syariah yang berbentuk gadai (rahn)  dan yang berhuubungan 

dialamnya. 

b. Manfaat Paktis  

1. Bagi Pegadaian Syariah, hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi informasi dan bahan masukan mengenai minat 

nasabah. 

2. Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Tinjauan Tentang Pegadaian Syariah 

1. Pengertian Pegadaian Syariah 

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan 

menjaminkan barang-barang berharga kepada puhak tertentu, guna 

memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan 

ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan 

lembaga gadai.15 

Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah rahn, dalam 

pengoprasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) 

atau mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam menggunkan 

marhunbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda beda misalnya 

untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal 

kerja, penggunaan metode mudharabah belum tepat pemakaiannya. 

Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode Fee Based 

Income (FBI).16 

Pegadaian menurut undang-undang hukum perdata pasal 1150 

disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang 

                                                             
15 Kasmir, Op.Cit., Hlm:.233 
16 Huda, Heykal, Op.Cit.,  Hlm: 276 



 

 
 

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya 

oleh orang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan 

yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu 

untuk mengambil pelunasan barang tersebut secara didahulukan dari 

pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya 

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan 

untuk meneyelamatkanya setelah barang itu digadiakan, biaya-biaya 

mana harus didahulukan.17 

2. Sejarah Pegadaian Syariah 

Di Indonesia, Pegadaian dimulai ketika pemerintahan 

penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu 

lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, 

lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20/8/1746, ketika 

Inggris mengambil alih pemerintah (1811-1816) Bank van Leening 

milik pemerintah dibubarkan dan masyarkat diberikan keleluasaan 

untuk mendirikan lembaga Pegadaian asal mendapat lisensi dari 

pemerintah daerah setempat. Ketika Belanda berkuasa kembali,  

dikeluarkan Staatsbad No. 131 tanggal 12/3/1901 yang mengatur 

bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan 

tanggal 1/4/1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi  

                                                             
17 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Perdana Media 

Group, 2009), Hlm: 387 



 

 
 

(Jawa Barat), dan selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati 

sebagai hari ulang tahun Pegadaian. 

Dengan demikian, usaha Pegadaian di Indonesia dimulai pada 

zaman penjajahan Belanda (VOC), dimana ketika itu tugas 

Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang 

dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh 

pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha 

Pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia 

Belanda.Kemudian dijadikan perusahaan Negara, menurut undang 

undang Pemerintah Hindia Belanda waktu itu dengan status Dinas 

Pegadaian. 

Selanjutnya sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, 

Pegadaian dikelola oleh pemerintah Indonesia dan telah beberapa 

kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) 

sejak 1 januari 1961 kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi 

Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No. 10/1990 

(yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000) berubah lagi menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.  

Saat ini Pegadaian telah berusia lebih dari 100 tahun, dan 

manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat menengah dan 

bawah. Meskipun perusahaan membawa misi public service 

obligation, ternyata masih mampu memberikan kontribusi yang 



 

 
 

signifikan dalam bentuk pajak dan bagian keuntungan kepada 

pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lain berada dalam 

situasi tidak menguntungkan. 

Salah satu lembaga keuangan selain Bank yang telah lama 

dikenal masyarakat adalah Perum Pegadaian. Pada masa krisis 

Perum Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan 

dalam pembayaan, khususnya usaha kecil. Peran dalam 

pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan Perum 

Pegadaian, disamping memupuk keuntungan. Selain itu juga 

sebagai penunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang 

ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman 

berdasarkan hukum gadai.18 

Tahun 2000 merupakan merupakan tahun ketiga setelah krisis 

ekonomi nasional pada pertengahan tahun 1997, selama kurun  

waktu krisis ekonomi nasional tersebut, Perum Pegadaian 

menunjukan kinerja yang memuaskan dan menjadi salah satu 

perusahaan yang tidak begitu terpengaruh oleh krisis.19 

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian 

berkembang keseluruh dataran Eropa. Di Indonesia diterbitkannya 

                                                             
18 Veithzal Rivai dkk, Financial Institition Management (Manajemen Kelembagaan 

Keuangan) (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013),  Hlm: 484-484 
19 Frianto Pandia, dkk, Lembaga Keuangan (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005),  Hlm: 69 



 

 
 

PP/10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal 

kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 

menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk 

mencegah praktik riba, ini tidak berubah hingga terbitnya PP 

/103/2000 yang dijadikan landasan kegitan usaha Perum Pegadaian 

sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa 

operasionalisasi Pegadaian pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember 

2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep Islam 

meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek 

yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT .dan setelah 

melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep 

pendirian unit Layanan gadai Islam sebagai langkah awal 

pembentukan divisi khusus yang menagani kegiatan usaha Islam. 

3. Landasan Prinsip Gadai Syariah 

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad 

transaksi yaitu: 

a. Akad Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si 

peinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, 

pihak yang diterimmanya, pihak yang menahan memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian 



 

 
 

piutangnya. Dengan akad ini, Pegadaian menahan barang 

bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. 

b. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan 

atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad 

ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas 

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah 

melakukan akad.20 

Dasar hukum yang menjadi inspirasi gadai syariah adalah ayat-

ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, ijma’ ulama 

dan fatwa MUI. Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Ayat Al-Qur’an yang digunakan sebagai dasar dalam 

pembangun konsep gadai adalah firman Allah SWT dalam QS. 

Al-Baqarah: 283. 

                           

                           

                                                             
20 Andri Soemitra, Op.Cit. Hlm: 391 



 

 
 

                       

           

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
Akantetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai 
itu menunaikan amanatnya  (utangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikkan 
persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha 
mengetahui apayang kamu kerjakan. (Q.S. Al- 
Baqarah: 2 : 283) 21 

 
Fungsi barang gadai (Marhun) pada ayat diatas adalah 

untuk menjaga kepercayaan masing masing pihak, sehingga 

penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai 

(rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya 

(marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda 

yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan waktu 

pengembalian utangnya itu. 

Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Ad-Dhahak hanya 

memperbolehkan gadai pada waktu berpergian saja, 

berdasarkan QS. Al-Baqarah:283, sedangkan jumhur 

                                                             
21 Departemen Agama, Op.Cit 



 

 
 

(mayoritas) ulama memperbolehkan gadai pada waktu 

berpergian (musafir) dan ketika berada ditempat domisilinya, 

berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW sendiri yang 

melakukan perjanjian gadai dengan yahudi di Kota Madinah. 

Sementara itu, ayat-ayat yang kebetulan mengaitkan gadai 

dengan berpergian itu tidak menjadi syarat sahnya gadai, 

melainkan hanya menunjukan bahwa gadai itu pada umumnya 

dilakukan pada waktu sedang berpergian karena faktor adanya 

kebutuhan akan jaminan.22 

b. Hadist Nabi Muhammad SAW 

Dasar hukum untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan 

gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW diantaranya 

sebagai berikut: 

ثـََنا قَـَتاَدُة َعْن أََنٍس َرِضَي  َحدَّثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحدَّثـََنا ِهَشاٌم َحدَّ

اللَُّه َعْنُه َقاَلَوَلَقْد َرَهَن النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِدْرَعُه ِبَشِعٍري َوَمَشْيُت 

ْعُتهُ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ  ْيِه َوَسلََّم ِخبُْبِز َشِعٍري َوِإَهاَلٍة َسِنَخٍة َوَلَقْد مسَِ

يـَُقوُل َما َأْصَبَح ِآلِل حمَُمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َصاٌع َوَال َأْمَسى 

 َوِإنـَُّهْم َلِتْسَعُة أَبـْيَاتٍ 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah 

menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada 

                                                             
22 Veithzal Rivai, Op.Cit.,.Hlm: 510 



 

 
 

kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Sungguh 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju 
besi Beliau untuk mendapatkan gandum dan aku pernah di 
sore hari menenmui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
membawa rati terbuat gandum dengan sayur yang telah basi 
dan aku pernah mendengar Beliau bersabda: Keluarga 
Muhammad tidak pernah menemui pagi dengan menyisakan 
makanan kecuali satu sha' begitu juga pada sore hari. Padahal 

mereka ada sembilan rumah.(HR. Bukhari dan Muslim)23   

ثـََنا اْألَْعَمُش قَاَل َتَذاَكْرنَا ِعْنَد  َحدَّثـََنا ُمَسدٌَّد َحدَّثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدَّ

ثـََنا اْألَْسَوُد َعْن َعاِئَشَة ِإبـَْراِهيَم الرَّْهَن َواْلَقِبيَل ِيف  السََّلِف فـََقاَل ِإبـْرَاِهيُم َحدَّ

َها َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْشتَـَرى ِمْن يـَُهوِديٍّ َطَعاًما  َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 ِإَىل َأَجٍل َوَرَهَنُه ِدْرَعهُ 
 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah 

menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan 
kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di 
hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran 
tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah 
menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 
'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran 
tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau 
menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.(HR. Bukhari 
dan Muslim)24 

 

َنا أَبُو نـَُعْيٍم َحدَّثـََنا زََكرِيَّاُء َعْن َعاِمٍر َعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن َحدَّثَـ 

النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل الرَّْهُن يـُرَْكُب ِبنَـَفَقِتِه َوُيْشَرُب 

25َلَنبُ الدَّرِّ ِإَذا َكاَن َمْرُهونًا  

                                                             
23 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ja’far, Shahih 

Bukhari, (Beirut:Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah) No. Hadits: 2508., Hlm: 455 
24Ibid., No Hadits 2509 
25Ibid., No Hadits 2511 



 

 
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah 
menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh 
dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh 
diminum bila digadaikan.(HR. Bukhari dan Muslim)26 

 

ْعِيبِّ      َحدَّثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه َأْخبـََرنَا زََكرِيَّاُء َعْن الشَّ

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل 

الرَّْهُن يـُرَْكُب ِبنَـَفَقِتِه ِإَذا َكاَن َمْرُهونًا َوَلَنبُ الدَّرِّ ُيْشَرُب بِنَـَفَقِتِه ِإَذا َكاَن 

 َمْرُهونًا َوَعَلى الَِّذي يـَرَْكُب َوَيْشَرُب النـََّفَقةُ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil 
telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan 
kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan 
dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum 
bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap 
orangyang mengendarai dan meminum susunya wajib 
membayar.(HR. Bukhari dan Muslim)27 

 

ثـَنَا َجرِيٌر َعْن اْألَْعَمِش َعْن إِ    ثـََنا قـُتَـْيَبُة َحدَّ بـَْراِهيَم َعْن اْألَْسَوِد َعْن َحدَّ

َها َقاَلْت اْشتـََرى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 ِمْن يـَُهوِديٍّ َطَعاًما َوَرَهَنُه ِدْرَعهُ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi 
dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.(HR. 
Bukhari dan Muslim)28 

                                                             
26Ibid., No Hadits 2511 
27Ibid., No Hadits 2512 
28Ibid., No Hadits 2513 



 

 
 

 

ثـََنا نَاِفُع ْبُن ُعَمَر َعْن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة قَاَل َكَتْبُت َحدَّثَـ  ُد ْبُن َحيَْىي َحدَّ َنا َخالَّ

ِإَىل اْبِن َعبَّاٍس َفَكَتَب ِإَيلَّ ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى َأنَّ الَْيِمَني 

 َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيهِ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah 
menceritakan kepada kami Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi 
Mulaikah berkata; Aku menulis surat kepada Ibnu 'Abbas lalu 
dia membalasnya dengan menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah menetapkan bahwa sumpah wajib bagi 
siapa yang tertuduh.(HR. Bukhari dan Muslim)29 

 
c. Ijma’ Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum 

gadai. Hal dimaksudkan didasarkan 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 beraih dari yang biasanya bertransaksi 

kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa 

hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang 

tidak mau memberatkan para Sahabat yang biasanya enggan 

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi 

Muhammad SAW kepada mereka.30 

 

                                                             
29Ibid., No Hadits 2514 
30 Zainuddin Ali, Op.cit,.Hlm: 5-8 



 

 
 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Disamping itu, menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 

tentang Rahn  harus memenuhi ketentuan umum sebagai 

berikut: 

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 

menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang 

menyerahkan barang) dilunasi. 

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi hak milik rahn. Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murthain 

kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun 

dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya. 

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya 

menjadi kewajiban rahn, namun dapat juga dilakukan oleh 

murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan 

tetap menjadi kewajiban rahn. 

4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun 

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5) Penjualan marhun 

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 

rahn untuk segera melunasi utangnya.  



 

 
 

b) Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 

marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai 

syariah. 

c) Hasil penjualan marhundigunakan untuk menuasi 

hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 

belum dibayar serta biaya penjualan. 

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahn. 

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-

MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas harus memenuhi 

ketentuan umum berikut: 

1) Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn. 

2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) 

ditanggung oleh penggadai (rahn). 

3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada 

pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 

4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan 

akad ijarah.31 

Dalam pengaplikasiannya, Pegadaian Syariah memiliki Dewan 

Pengawas khusus yang akan mengawasi operasional Pegadaian 
                                                             
31 Andri Soemitra, Op.cit., Hlm: 390-391 



 

 
 

Syariah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang 

bersifat Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan 

independen yang ditempatkan oleh DSN pada Lembaga Keuangan 

Syariah yang terdiri dari para pakar dibidang syariah, muamalah, 

dan memiliki pengetahuan umum dibidang perekonomian Syriah. 

Tugasnya adalah mengawasi operasional Lembaga Keuangan 

Syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip prinsip 

syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak 

menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-

MUI. 

4. Fungsi Pegadaian Syariah 

Dilihat dari kegiatan usahanya yang memberikan kredit kepada 

masyarakat, maka Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan 

namun demikian, sebagai Lembaga Keuangan, Pegadaian sempat 

tidak tercatat pada Direktorat Jendral Lembaga Keuangan 

Departemen Keuangan. Hasil ini karena kelembagaan Pegadaian 

termasuk unik. Usaha Pegadaian satu satunya di Indonesia 

sehingga tidak dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bank 

ataupun non bank. Karena keunikannya ini, Pegadaian 

dikelompokan sebagai salah satu Lembaga Pembiayaan. 



 

 
 

 Keunikan lainnya juga tercermin pada pelayanannya yang 

cepat dan manusiawi. Kemudahan ini sengaja dikemas 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kecil. Perhatian kepada 

masyarakat kecil telah menjiwai segala aspek kebijakannya. 

Meskipun biaya kredit yang kecil jauh lebih besar dibandingkan 

dengan kredit yang lebih besar, Pegadaian tetap menetapkan tarif 

sewa modal yang lebih kecil pada kredit yang lebih kecil. Disini 

tercermin bahwa Pegadaian sebagai jembatan bagi masyarakat 

yang lebih mampu untuk membantu lapisan masyarakat yang 

kurang mampu. 

 Pengembalian pinjaman yang tidak dihitung bunga-berbunga 

dengan jangka waktu empat bulan, seolah olah tanpa batas.Setiap 

empat bulan cukup dengan membayar sewa modal, pinjaman telah 

dapat diperpanjang satu periode dan demikian seterusnya. Bila 

suatu saat nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah 

telah memasrahkan barang jaminannya, Pegadaian dengan senang 

hati akan berusaha menjualkan barang jaminannya di muka umum 

dengan harga setinggi-tingginya. Bila ada kelebihan dari penjualan 

itu, dengan senang hati pula Pegadaian akan mengembalikannya 

kepada nasabah. 

 

 



 

 
 

B. Tinjauan Tentang Harga dan Fluktuasi Harga Emas 

1. Pengertian Harga 

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil 

penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang 

terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut 

tidak selalu merupakan harga yang benar benar terjadi sesuai 

dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (price).32 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah 

nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.33 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa harga 

adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang menjadi penentu dari 

jumlah uang yang dibayarkan atau diterima penjual atas produk 

yang terjual, baik harga yang ditetapkan penjual maupun hasil dari 

tawar menawar antara pembeli dan penjual. 

Sedangkan menurut Capin dalam Kamus Psikologi 

menyebutkan bahwa fluktuasi adalah satu osilasi atau ayunan, satu 

perubahan siklis dalam satu fungsi, disebabkan oleh faktor-faktor 

pengubah; perubahan atau variasi dalam satu spesies; perubahan 

                                                             
32 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), Hlm: 302 
33 Departemen Pendidikan  Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), Hlm: 482 
 



 

 
 

dalam perhatian; perubahan dalam nilai kesatuan konstan, diambil 

dari sampel yang berangkaian dan berurut-urut.34 

Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

fluktuasi harga adalah suatu perubahan yang terjadi terhadap harga 

karena dipengaruhi oleh sekumpulan faktor-faktor pengubah 

tertentu. 

2. Fluktuasi Harga Emas 

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh 

banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga 

ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan 

melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga 

emas juga ikut turun. Jika dinyatakan dalam harga rupiah, harga 

emas memiliki keunikan. Selama ini, harga emas di Indonesia 

memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu 

signifikan jika turun. Hal itu terjadi karena ketika harga emas 

dalam harga dolar Amerika Serikat (AS) turun, pada saat yang 

sama, harga dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat.35 

                                                             
34 Capin, Op.Cit. 
35JokoSalim, S.Kom. SE, Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini (Jakarta  : Visi 

Media,  2010), Hlm: 1-3 



 

 
 

Berikut ini beberapa situasi ekonomi yang sering 

mempengaruhi harga emas:36 

a. Perubahan Kurs 

Melemahnya kurs dollar AS biasanya mendorong 

kenaikan harga emas dunia. Hal ini disebabkan karena para 

investor memilih untuk menjual mata uang dollar milik 

mereka dan kemudian mereka membeli emas yang dinilai 

mampu melindungi nilai asset yang mereka miliki. Sebagai 

contoh, pertengahan Mei 2015 nilai tukar mata uang dollar 

terhadap nilai tuar mata uang lain terus menurun, sementara 

harga emas terus naik sampai ke level $1,070 per troy ounce 

yang merupakan harga emas tertinggi sepanjang sejarah. 

b. Situasi Politik Dunia 

Kenaikan harga emas pada tahun 2002 dan awal 2003 

terjadi sebagai dampak dari akan dilakukannya serangan ke 

Irak oleh sekutu yang dikomando AS. Pelaku pasar beralih 

investasi dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas 

sehingga permintaan emas melonjak naik. 

 

 

                                                             
36 Ebook, Mahir Berinvestasi Emas, Hlm. 8 



 

 
 

c.  Supply dan Permintaan 

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi supply dan 

permintaan (supply and demand) dari harga emas adalah 

kejadian pada pertengahan tahun 1980. Pada tahun itu, 

penjualan forward oleh perusahaan pertambangan selalu 

dipersalahkan atas terjadinya kenaikan harga emas. Dalam 

kerangka bisnis, sebenarnya perilaku perusahaan 

pertambangan tersebut masuk akal. Dengan melakukan 

forward ketika harga emas menguat mereka dapat 

mengamankan harga output tambang pada harga yang 

menarik. 

Contoh lainnya, kasus padapertengahan tahun 1998 dimana 

harga emas terus merosot. Saat  itu, bank-bank sentral di 

Eropa menyatakan akan mengurangi cadangan emasnya 

sesuai dengan pemberlakuan mata uang euro. Harga emas 

lansung anjlok di sekitar 290 dollar per troy ounce. 

d.  Situasi Ekonomi Global 

Sekitar 80 persen dari total suplai emas digunakan 

industri perhiasan. Konsumsi perhiasan merupakan pengaruh 

yang besarpada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi 



 

 
 

meningkat, kebutuhan akan perhiasan akan cenderung naik. 

Namun, dari data statistik terlihat akan kebutuhan akan 

perhiasan lebih sensitif terhadap naik turunnya harga emas 

dibandingkan meningkatnya kondisi ekonomi. 

Jatuhnya tingkat kebutuhan perhiasan pada masa resensi 

tahun 1982-1983 terutama akibat naiknya harga emas secara 

simultan. Jatuhnya tingkat kebutuhan perhiasan di masa resesi 

awal 90-an lebih selaras dengan hal diatas, pada saat itu harga 

emas menjadi turun. 

Situasi ekonomi yang tidak menentu dapat 

mengakibatkan inflasi tinggi. Emas biasa digunakan sebagai 

alat pelindung nilai terhadap inflasi. Manfaat ini sudah 

dirasakan investor sejak lama. Dengan emas, investor 

mendapat perlindungan sempurna terhadap merosotnya daya 

beli. Ketika tahun 1978-1980 harga emas sedang booming; 

sementara inflasi di AS naik dari 4 persen menjadi 14 persen, 

harga emas naik tiga kali lipat. 

e. Suku Bunga 

 Ketika tingkat suku bunga naik, ada urusan yang besar 

untuk menyimpan uang pada deposito ketimbang emas yang 

tidak menghasilkan bunga (non interest-bearing). Ini akan 



 

 
 

menimbulkan tekanan pada harga emas. Sebaliknya ketika 

suku bunga turun, harga emas cenderung naik. 

 Secara teori, jika suku bunga jangka pendek naik, harga 

emas turun. Di Indonesia teori ini tidak selalu berjalan. Pada 

tahun 1998, karena nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap 

mata uang dollar AS, pemerintah menaikan tingkat suku bunga 

secara signifikan. Harapannya ,menahan laju kenaikan nilai 

tukar dollar AS. Akibatnya, walaupun tingkat suku bunga naik, 

harga emas juga naik. 

C. Tinjauan Tentang Minat Bertransaksi 

1. Pengertian Minat Bertransaksi Nasabah 

Menurut kamus lengkap psikologi yaitu, minat 

(interest) adalah satu sikap yang berlangsung terus menerus 

yang memolakan perhatian seseorang, sehingga membuat 

dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya, perasaan 

yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, atau objek 

itu berharga atau berarti bagi individu dan satu keadaan 

motivasi, atau satu set motivasi, yang menyusun tingkah laku 

menuju satu arah (sasaran) tertentu.37 

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai 

perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang 
                                                             

37Capin, Op.Cit Hlm: 19. 



 

 
 

menyebabakan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. 

Sedangkan nasabah merupakan konsumen-konsumen sebagai 

penyedia dana dalam proses transaksi barang ataupun jasa.38 

Menurut Assael minat merupakan suatu kecenderungan 

untuk melakukan tindakan terhadap objek.39 Minat konsumen 

merupakan perilaku konsumen yang menunjukan sejauh mana 

komitmennya untuk melakukan tindakan pembelian atau 

kegiatan penggunaan suatu jasa. 

Minat beli merupakan bagian terpenting dari seseorang 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Menurut penulis 

minat seorang nasbah atau pengguna jasa dan barang pasti akan 

mengarah kepada keputusan pembelian. 

Menurut Bigne, Ekinci, Alampany, dan Rosen 

menjelaskan kecenderungan seseorang menunjukan minat 

terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat berdasarkan ciri-

ciri:  

 Kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu produk 

atau jasa konsumen yang memiliki minat, memiliki suatu 

kecenderungan untuk mencari lebih detail tentang produk 

                                                             
38 Maya Angela Silvia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan 

Internet Banking Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Ahmad Yani Makassar 
(Makassar : Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014), hlm 27 

39 Ikhwan Susila dan Fatchurrahman, Service Value: Sebuah Variabel pemediasi Pengaruh 
Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli, Empirika, Vol. 17, No. 1 Juni 2004 



 

 
 

atau jasa tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui secara 

pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang 

digunakan, sebelum menggunakan produk atau jasa 

tersebut. 

 Kesediaan untuk membayar barang atau jasa konsumen 

yang memiliki minat terhadap suatu produk atau jasa dapat 

dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukan terhadap 

suatu barang atau jasa tersebut dengan tujuan konsumen 

yang berminat tersebut dapat menggunakan barang atau jasa 

tersebut. 

 Menceritakan hal yang positif, konsumen yang memiliki 

minat besar terhadap suatu produk atau jasa, jika ditanya 

konsumen lain, maka secara otomatis konsumen tersebut 

akan menceritakan hal yang positif terhadap konsumen lain, 

karena konsumen yang memiliki suatu minat secara eksplisit 

memiliki suatu keinginan dan kepercayaan terhadap suatu 

barang atau jasa yang digunakan. 

 Kecenderungan untuk merekomendasikan konsumen yang 

memiliki minat yang besar terhadap suatu produk barang, 

selain akan menceritakan hal yang positif, konsumen 

tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang lain 



 

 
 

untuk juga menggunakan barang atau jasa tersebut, karena 

seorang yang memiliki minat besar terhadap suatu barang 

akan cenderung memiliki pemikiran yang positif terhadap 

barang atau jasa tersebut, sehingga jika ditanya konsumen 

lain, maka konsumen tersebut akan cenderung 

merekomendasikan pada konsumen lain. 

Nasabah adalah konsumen dalam sebuah perusahaan jasa 

keuangan baik Perbankan maupun lembaga keuangan mikro.Jadi 

minat bertransaksi nasabah dapat diartikan sebagai sebuah 

dorongan yang membuat konsumen sebuah Lembaga Keuangan 

baik Syariah maupun konvensional tertarik untuk melakukan 

kegiatan transaksi keuangan. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi 

Nasabah 

Seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa minat 

bertransaksi berhubungan dengan prilaku konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian, yaitu :40 

                                                             
40 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), Hlm: 10-
12 



 

 
 

a. Faktor kebudayaan, yaitu: 

1) Kebudayaan, merupakan faktor yang paling dasar dari 

keinginan dan perilaku sesorang, yang muncul karena 

dipengaruhi oleh lingkungannya sekitarnya. 

2) Sub budaya, merupak identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk para anggotanya, yaitu kelompok 

keagamaan, kelompok ras, kelompok nasionalisme, dan 

juga geografis. 

3) Kelas sosial, merupakan kelompok-kelompok yang relatif 

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang 

tersusun secara hirarki dan keanggotaannya memiliki nilai, 

minat dan perilaku yang serupa. 

b. Faktor sosial, yaitu: 

1) Kelompok referensi, merupakan terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

2) Keluarga, merupakan bagian yang memiliki hubungan 

darah ataupun status pada seseorang. 

3) Peran dan status, merupakan seseorang yang umumnya 

berpartisipasi dalam hidupnya yaitu keluarga, klub, 

organisasi, dan sebagainya. 

 



 

 
 

c. Faktor pribadi, yaitu: 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup 

2) Pekerjaan 

3) Keadaan ekonomi 

4) Gaya hidup 

5) Kepribadian dan kosep diri 

d. Faktor psikologis, yaitu: 

1) Motivasi, merupakan kebutuhan yang tibul tertentu, 

dimana membuat sesorang terdorong melakukan 

tindakan. 

2) Persepsi, merupakan bagian dari proses dimana 

seseorang memiliki gambaran tersendiri sehingga 

memiliki tanggapan tersendiri terhadap sesuatu. 

3) Proses belajar, merupakan perubahan dalam perilaku 

sesorang yang timbul dari pengalaman.. 

4) Kepercayaan dan sikap, merupakan suatu gagasan yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

D. Hubungan Antara Harga dan Minat 

Secara umum konsumen sangat senang untuk membeli barang 

yang berkualitas baik dengan harga murah, namun disisi lain 

produsen ingin menjual barang atau jasa yang dimilikinya dengan 



 

 
 

harga yang tinggi dengan maksud mendapatkan keuntungan atas 

usaha yang telah ia lakukan. Oleh karena itu untuk mencapai titik 

temu antara keinginan konsumen dan produsen maka ada beberapa 

teori yang menjelaskan tentang cara menentukan harga jual. 

Menurut Soemarsono dalam bukunya peranan pokok dalam 

menentukan harga jual, harga adalah jumlah uang yang harus 

dibayar konsumen untuk mendapatkan sejumlah produk atau jasa. 

Selain itu juga, haga didefinisikan sebagai kesepakatan antara 

pembeli dan penjual dalam menilai suatu produk (dapat berupa 

barang atau jasa), yang artinya penjual menetapkan harga yang 

setinggi-tingginya sedangkan pembeli menginginkan harga yang 

serendah-rendahnya dari pihak penjual, kesepakatan antara kedua 

pihak inilah yang menentukan harga yang diinginkan.41 

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya jika harga 

suatu barang tertentu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi 

kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, 

keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga 

yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi 

pendapatan atau penjualan yang diperoleh atau bahkan kerugian 

yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual 

                                                             
41 Soemarsono, Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual, (Jakarta: Rineka Cipta,1990), Hlm: 17 



 

 
 

tidak mempertimbangkan dengan tepat sasaran (baik). Dalam 

menetapkan harga jual dapat dilakukan  dengan berbagai cara 

seperti: 42 

a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak 

dapat mengontrol harga yang dilepar dipasaran. Harga 

ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam 

keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual 

yang diinginkannya. 

b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya 

pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa 

terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak 

dapat menetapkan harga jual sesuai dengan kehendaknya. 

c. Penetapatan harga jual yang dicontoh oleh perusahaan, 

maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual 

menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau 

tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang 

terdapat dalam perusahaan. 

Dalam QS.An-Nisaa ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 275, 

Allah berfirman: 

                                                             
42 Ibid, Soemarsono., Hlm: 19 



 

 
 

               

                      

                     

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantra 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu.Sesungguhnya allah maha penyang 

padamu.”(QS.An-Nisaa: 29)43 

                 

                      

                        

                      

                                                             
43 Departemen Agama, Loc.Cit, Hlm 83 



 

 
 

                    

     

 
Artinya: “orang orang yang makan (mengambil) Riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Orang yang kemali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
didalamnya.”  (QS. Al- Baqarah: 275)44 

 
Dari kedua ayat diatas, dengan jelas Allah memperingatkan bahwa 

Allah telah menghalalkan jual beli namun bukan jual beli yang 

mengandung riba. Dalam islam, riba adalah haram. Dengan demikian, 

konsep harga dalam pandangan Islam ialah harga yang tidak 

terkandung riba didalamnya. Kemudian Allah juga melarang umat 

muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan yang batil 

atau merugikan salah satu pihak, untuk itu dalam jual beli barang/jasa, 

                                                             
44 Ibid,  Departemen Agama, Hlm: 49 



 

 
 

terdapat etika, norma, dan aturan agama islam yang menjadi landasan 

dalam berprilaku antara penjual dan pembeli:45 

a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang 

diharamkan 

b. Besikap benar amanah dan jujur 

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba 

d. Menerapkan kasih sayang 

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 

Selain aturan norma syariah diatas, terdapat pula aturan-aturan 

dalam bertransaksi menrut prinsip prinsip ekonomi islam, diantaranya: 

a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka 

sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan 

didasarkan oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak 

boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, 

organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya. 

b.  Bebas dari MAGHRIB; 

1) Maysir 

Secara bahasa maknanya judi, secara umum artinya 

mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-

untungan (spekulasi).Maysir merupakan transaksi yang 
                                                             
45 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani,1999), Hlm: 189. 



 

 
 

digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan 

bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi 

membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong 

karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan 

spekulatif.Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak 

produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan 

tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat 

barang dan jasa. 

2) Gharar 

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, 

ketidakpastian.Gharar  adalah sesuatu yang memperdayakan 

manusia di dalam bentuk harta kemegahan, jabatan, syahwat 

(keinginan), dan lainnya. Gharar berarti menjalankan usaha 

secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau 

menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa 

mengetahui pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko 

tanpa memikirkan konsekuensinya. Gharar dapat terjadi pada 

transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada 

saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah. Secara 

ekonomi, pelanggaran ghararakan mengedepankan 



 

 
 

transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional 

lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis. 

 

 

3) Haram 

Secara bahasa berarti larangan dan 

penegasan.Larangan bisa timbul karena beberapa 

kemungkinan, yaitu didorog oleh Tuhan dan bisa juga karena 

adanya perimbangan akal.Dalam aktivitas ekonomi, setiap 

orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, 

baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam 

diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan 

mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari 

secara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi 

zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan 

menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk 

yang menjamin kemaslahatan manusia. 

4) Riba 

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba 

adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) 



 

 
 

antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang 

tidak sama kualitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau 

dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan 

nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang 

diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu 

(nasiah).Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus 

investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga 

yang menghambat arus investasi ke sektor produktif. 

5) Batil 

Secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual 

beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta 

dengan cara yang batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam 

aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang 

batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang 

yang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan 

keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau 

memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan 

semakin mendorong berkurangnya moral hazard dalam 

berekonomi yang  terbukti telah banyak memakan korban 

dan merugikan banyak pihak. 

c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi 

harga. 



 

 
 

d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, 

memadai, dan akurat agar terhindar dari ketidaktahuan dalam 

bertransaksi. 

e. Pihak pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan 

kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh 

karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. 

f. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan 

dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). 

g. Semua transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan manusia. 

h. Mengimplementasikan zakat.46 

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu 

prinsip dasar dalam transaksi yang islami. Bahkan keadilan-keadilan 

seringkali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan nilai Allah 

sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.47 

Terminologi keadilan dalam Al-Qur’an disebut dalam beberapa 

istilah antara lain ‘adl, qisth,mizan, qasd atau secara garis besar keadilan 

didefinnisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat suatu kesamaan hak 

                                                             
46 Soemitra,Op.Cit  Hlm: 20 dan 36-38 
47Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (P3EI), Op.Cit Hlm:351 



 

 
 

kompensasi, tidak adanya hak yang dirugikan serta adanya keseimbangan 

dalam setiap aspek kehidupan. 

Keadilan merupakan nilai paling sesuai dalam ekonomi islam. Menegakkan 

keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasul-

nya. Keadilan seringkali diletakan sederajat dengan kebajikan dan 

ketakwaan. Seluruh Ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan 

keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqasyid syariah, Sayd Qutb 

menyebut keadilan sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam 

aspek seluruh kehidupan. Hal tersebut sebagaimana telah Allah SWT 

jelaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam QS. Asy- Syura’araa ayat 

181-183 dan QS. Hud ayat 85 adalah sebagai berikut: 

                                  

                         

 Artinya:  “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termsuk orang-orang 

yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus.Danjanganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.48 

 

                                                             
48 Departemen Agama, Op.Cit., Hlm :374 



 

 
 

                           

                    

Artinya:  “Dan Syuaib berkata: “Hai Kaumku, cukupkanlah takaran dan 

timbangan dengann adil, dan janganlah kamu merugikan manusia 

terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan 

dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.49 

 

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 

(P3EI), berdasarkan makna yang adil dalam Al-Qur’an sebgaiamana 

disebutkan diatas, maka bisa diturunkan sebagai nilai turunan yang 

berasal darinya sebagai berikut: 

a. Persamaan Kompensasi 

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling 

umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi 

yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang 

telah dilakukan inilah yang menimbulkan hal kepada seseorang 

yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan 

yang seimbang dengan pengorbanannya. 

b. Persamaan Hukum 

                                                             
49Ibid, Hlm : 231 



 

 
 

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan 

sama didepan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap 

seseorang didepan hukum atas dassar apapunn juga. Dalam 

konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam 

setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan 

untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lainnya 

hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut. 

c. Moderat  

Moderat disini sebagai posisi tengaah tengah.Nilai adil disini 

dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang 

bersangkutan maupun memposisikan dirinya dalam posisi 

tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang 

harus mengambil posisi ditengah dalam arti tidak mengambil 

keputusan yang terlalu memperberat ataupun keputusan yang 

terlalu memperingan, misalnya dalam hal memberikan 

kompensasi. 

d. Proporsional 

Adil tidak selalu disalah artikan sebagai kesamaan hak, namun 

hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau 

proporsional, baik dalam sisi tingkat kebutuhan, kempuan, 

pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan 

oleh seseorang. 



 

 
 

Dari beberapa teori yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa harga dapat memicu minat konsumen atau nasabah dalam 

mengambil keputusan pembelian terhadap barang atau jasa yang diinginkan 

sesuai dengan kompensasi yang akan ia dapatkan ketika menggadaikan 

emasnya di Pegadaian Syariah. 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. 

Metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif 

memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai 

karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dinamakan 

sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan 

antara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang 

objektif.50 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang langsung dulakukan di lapangan atau pada 

responden.51 Penelitian ini langsung ke Pegadaian Syariah Raden 

Intan yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 6E Bandar Lampung. 

Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku. 

Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 
                                                             

50V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi(Yogyakarta :  Pustaka Baru 
Press,2015), hlm: 12 

51 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  hlm : 
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menginterpretasiakan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau 

ada.52 

B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh dari responden 

melalui kuisioner atau data  hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini akan 

penulis olah kembali menggunakan metode kuantitatif. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, 

buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, 

laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah 

dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini 

tidak perlu diolah lagi.53 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan seccara sistematik terhadap 

                                                             
52Ibid, hlm: 10 
53 V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit. hlm: 89 



 

 
 

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.54 Dalam 

penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu langsung ke lokasi 

penelitian (Pegadaian Syariah Raden Intan) untuk memperoleh data-

data yang dibutuhkan. 

2.Wawancara 

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan 

pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitaian.55 Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data berupa jumlah nasabah dan data-

data lainnya yang relavan dengan penelitian penulis dengan cara 

bertatap muka langsung dengan pengelola pegadaian syariah. 

3. Kuisioner 

 Kuisioner (angket) adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab 

secara tertulis oleh responden. Responden adalah orang yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket. 

Angket ini bersifat kooperatif dalam arti responden diharap bekerja 

sama dalam menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian secara tertulis sesuai dengan petunjuk 

                                                             
54Moh. Prabundu Tika, Op.Cit. hlm: 58 
55Moh. Prabundu Tika, Op.Cit. Hlm: 62 



 

 
 

petunjuk yang diberikan.56 Kuisisoner yang penulis berikan kepada 

responden adalah dalam bentuk pernyataan tertutup dengan 

memberikan batasan-batasan tertentu. 

 Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala likert. 

Skala ini digunakan dalam penelitian yang menggunakan kuisioner. 

Digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam 5 poin skala 

dengan interval yang sama. Maka demikian tipe data yang 

digunakan adalah tipe data interval yaitu angka yang memiliki arti 

namun tidak memiliki angka nol/ tidak berarti.57 Untuk itu skor yang 

dapat diberikan sebagai berikut: 

a. Sangat setuju   (SS) : 5 

b. Setuju   (S) : 4 

c. Netral    (N) : 3 

d. Tidak Setuju   (TS) : 2 

e. Sangat tidak setuju  (STS) : 1 

4.Dokumentasi 

 Dokumen artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

                                                             
56Ibid. Hlm: 60 
57 Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis(Bandung : Alfabeta, 2014), Hlm: 72 



 

 
 

harian, dan sebagainya.58 Dalam penelitian ini juga penulis membuat 

dokumentasi berupa foto saat penulis mewawancarai pegawai 

Pegadaian Syariah cabang Raden Intan Bandar Lampung. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.59 

Populasi adalah seluruh objek penelitian.60 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh nasabah gadai emas Pegadaian 

Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung rata-rata dalam satu 

tahun pada bulan Januari 2016 - januari 2017 berjumlah 5.669 

nasabah.61 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

digunakan populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

                                                             
58Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) Hlm:201  
59 Sugiono, Op.Cit Hlm: 115 
60Ibid, Hlm: 173 
61 Wawancara dengan Angga Radia, Pegawai Pegadaian Syariah, tanggal  20 April 2017 



 

 
 

mengambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).62 

Sampel yang akan penulis tentukan dalam penelitian ini adalah 

sampel yang representatif yang didapatkan melalui teknik 

sampling kuota. Teknik sampling kuota adalah teknik untuk 

menentukan sampel dan populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.63 

Karena jumlah nasabah gadai emas yang aktif di Pegadaian 

Syariah cabang Raden Intan berjumlah 5.669 orang dan jumlah itu 

merupakah nasabah yang paling besar apabila dibandingkan 

dengan nasabah pada produk lain maka penulis membatasi sampel 

dengan kuota sebanyak 98 orang nasabah dari berbagai usia, jenis 

kelamin, penghasilan dan lama menjadi nasabah gadai emas 

Pegadaian Syariah cabang Raden Intan Bandar Lampung. 

E. Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian 

1.  Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang 

                                                             
62Sugiono, Op.Cit., Hlm: 116 
63Ibid, Hlm, 122 



 

 
 

ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan 

dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.64 Dari 

berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian ini, 

penulis mengukur instrumen penelitian dengan menggunakan skala 

likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

                                                             
64 Ibid, Hlm:  132 



 

 
 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju65 

2. Instrumen Penelitian 

  Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran 

terhadap fenomena sosial maupun fenomena alam. Karena pada 

prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus 

ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya 

dinamakan dengan instrument penelitian.Jadi instrumen 

penelitian itu adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik 

semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 

Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas 

dan reabilitasnya. Sedangkan instrumen dalam penelitian sosial 

memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan 

reabilitasnya, seperti instrument untuk mengukur motif 

berprestasi dan sebagainya. 

 Walaupun instrumen-instrumen tersebut sudah ada tetapi sulit 

untuk dicari, dimana harus dicari dan apakah bisa dibeli atau 

                                                             
65 Ibid, Hlm 132-133 



 

 
 

tidak. Selain itu instrumen-instrumen dalam bidang sosial 

walaupun telah teruji validitas analisis reabilitasnya, tetapi bila 

digunakan untuk tempat tertentu belum tentu tepat dan mungkin 

tidak valid dan reliable lagi. Hal ini perludimaklumi karena 

gejala/fenomena sosial itu cepat berubah dan sulit untuk dicari 

kesamaannya. 

 Untuk itu maka peneliti-peneliti dalam bidang sosial instrumen 

penelitian yang digunakan sering disusun sendiri termasuk 

menguji validitas dan reabilitasnya.66 

 Berdasarkan pemaparan Prof. DR. Sugiyono diatas, penulis 

bermaksud untuk menyusun instrumen penelitian terkait variabel 

fluktuasi harga emas dan minat bertransaksi nasabah dengan cara 

memberikan definisi operasional dan cara pengukuran variabel 

pada tabel 3.1 

  

                                                             
66 Ibid, Hlm: 146-147 



 

 
 

Tabel 3.1 
Definisi  variabel dan indikator pernyataan 

 
 

No

. 

Operasional 

variabel 

Definisi operasional 

variabel 

Indikator  

1. Fluktuasi 

Harga 

(X) 

Fluktuasi Harga emas 

adalah fenomena naik 

turunnya harga emas. 

Menurut Adam Smith 

tinggi rendahnya harga 

pasar itu akan naik turun 

menurut suatu hukum, 

yang disebut dengan 

hukum penawaran dan 

permintaan.67 

1. Ketika harga emas 

tinggi 

2. Ketika harga emas 

rendah 

3. Ketika harga emas stabil 

4. Penetapan kompensasi 

yang diberikan 

Pegadaian Syariah 

kepada nasabah gadai 

emas 

5. Perubahan harga emas 

pasca transaksi nasabah 

di Pegadaian Syariah 

6. Harga jual perusahaan 

Pesaing 

7. Kemampuan nasabah 

memenuhi kewajiban 

kepada pegadaian 

Syariah 

8. Konsekuensi saat 

nasabah tidak dapat 

memenuhi 
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kewajibannya kepada 

Pegadaian Syariah 

2.  Minat 

Bertransaksi 

Nasabah  

(Y) 

Minat nasabah yaitu 

pengaruh eksternal, 

kesadaran akan 

kebutuhan, pengenalan 

produk dan evaluasi 

alternatif adalah hal yang 

dapat menimbulkan 

minat beli konsumen. 

Pengaruh eksternal ini 

terdiri dari usaha 

pemasaran dan faktor 

sosial budaya. Kanuk 

(2008 : 25) 

1. Pencarian informasi 

tentang produk gadai 

emas Syariah. 
2. Lama masyarakat 

menjadi nasabah 
3. Intensifitas nasabah 

menggadai emas 
4. Pandangan nasabah 

tentang fluktuasi 

harga emas 
5. Urgensi menggadai 

emas menurut 

nasabah 
6. Faktor yang 

mendesak nasabah 

menggadai emas 
7. Pilihan alternatif 

nasabah sebelum 

menggadai emas 
8. Kepuasan nasabah 

pasca gadai emas 
 

 

 

 



 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

didapatkan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Kegiatan 

dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir 

tidak perlu dilakukan.68 

Untuk menganalisis data pada penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang penulis kumpulkan. 

Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari 

kuatnya hubungan anatara variabel melalui analisis korelasi, 

melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat 

perbandingan dengan membandingkan rara-rata data sampel atau 

populasi69 
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G. Uji Persyaratan Instrumen 

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahaui basarnya 

pengaruh X terhadap Y.70 Yang dimaksud pengaruh X terhadap Y 

yaitu pengaruh Fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi 

nasabah pegadaian syariah. Sebelum melakukan analisis regresi, maka 

penulis perlu melakukan uji persyaratan instrument sebagai berikut 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrument 

penelitian yang digunakan.Setiap peneliti selalu dipertanyakan 

mengenai validitas alat yang digunakan. Suatu alat  pengukur 

dikatakan valid jika alat itu dipakai untuk mngukur sesuai dengan 

kegunaannya.71 Dalam melakukan uji validitas ini penulis akan 

menggunakan metode komputerisasi SPSS 22 dengan teknik 

pengujian dengan rumus product moment karel person sebagai 

berikut: 

� � 	
��∑��� � �∑���∑��

��∑�� � �∑�	���	��∑�� � �∑���� 
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Keterangan: 

R = Koefisien Korelasi antar variabel x dan variabel y 

N = jumlah sample 

∑X = jumlah skor x 

∑Y = jumlah skor y 

XY = skor rata-rata dari x dan y.72 

H. Uji hipotesis  

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah 

laku, gejala, atau kejadian, tertentu yang telah terjadi. Jadi hipotesis 

merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian.73 

1. Uji regresi Linier Sederhana 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi linier sederhana.Regresi linier 

sederhana adalah model persamaan regresi linier dengan variabel 

bebas hanya satu. Bentuk umum persamaan ini antara lain: 

 
                                                             
72 Albert Kurniawan, Op.Cit. Hlm: 90 
73 V. wiratna sujarweni, Op.Cit, Hlm: 57 



 

 
 

Y = a + bX 

 
Keterangan: 
Y = nilai dari variabel devenden  b = koefisien regresi  
a = koefisien konstanta 
X + nilai dari variabel independen.74 
 

2. Uji Koefisien Determinasi (��) 

Koefisien determinasi (dinotasikan dengan ��) adalah sebuah 

kunci paling penting dalam analisis regresi. Nilai koefisien 

determinasi diinterpretasikan sebagai porsi dari varian variabel 

dependen, bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut. Rumus 

perhitungan koefisien determinasi diidentifikasikan sebagai berikut:  

��= ∑�Ŷ�ȳ�
�

∑����ȳ��
 

Dimana ŷ = a+ bx, y adalah variabel dependen dan ŷ adalah rataan 

hitung variabel y.75 

  

                                                             
74Ibid, Hlm: 178 
75 Sukestiarno, Op.Cit, Hlm: 166-167 



 

 
 

BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Raden Intan 

Pegadaian syariah pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai 

Syariah (ULGS) didirikan di Indonesia pertama kali di Jakarta 

pada tanggal 14 Januari 2003 bernama Unit Layanan Gadai 

Syariah (ULGS) Dewi Sartika yang terletak di jalan Dewi Sartika 

yang terletak di jalan Dewi Sartika No. 129 A Jakarta Timur. 

Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, 

Semarang, Surakarta, Batam, dan Yogyakarta.76 

Setelah memiliki beberapa cabang di Indonesia, maka pada 

tanggal 1 April 2008 dibukalah Pegadaian Syariah di Bandar 

Lampung, dengan nama Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan, 

yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 6E Tanjung Karang 

Pusat Bandar Lampung.77 

Pegadaian Syariah Raden Intan merupakan perusahaan BUMN 

yang mempunyai fungsi mengakomodir keinginan nasabah untuk 

bertransaksi dengan akad syariah. Pegadaian Syariah mendapatkan 
                                                             

76Dedi Wahyudi, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 
Perspektif Ekonomi Islam (Bandar  Lampung : Skripsi IAIN Raden Intan, 2016), hlm 67 

77Wawancara dengan Angga Radia, pegawai Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 
Lampung, tanggal 19 april 2017 



 

 
 

keuntungan dari nasabah dengan produk-produk yang ditawarkan 

ke nasabah seperti produk gadai, arum, mulia, dan amanah, 

perolehan keuntungan Pegadaian Syariah melalui jasa simpan 

pinjam atas perjanjian kerjasama antara Pegadaian Syariah Raden 

Intan dengan nasabahnya.78 

2. Visi dan Misi Cabang Pegadaian Syariah Raden Intan 

Pegadaian Syariah merupakan suatu perusahaan 

pembiayaan dan jasa yang berbasis sistem Syariah. Memiliki visi 

yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang 

selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia 

(kepercayaan) selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat 

menengah kebawah. Dan Misinya adalah: 

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman 

dan selalu memberikan pembianaan terhadap usaha 

golongan menengah kebawah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan  di seluruh 

                                                             
78 Wawancara dengan Angga Radia, Pegawai Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar 

Lampung, tanggal 19 april 2017 



 

 
 

Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain 

regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 

c. Membantu pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah kebawah dan 

melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi 

sumberdaya perusahaan.79 

3. Akad-akad Produk Pegadaiann Syariah 

a. Akad Rahn 

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta si pemilik 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, 

pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini 

pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas 

utang nasabah. 

b. Akad Ijarah 

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa harus diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang bergeraknya sendiri. 

Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik 

sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang 

telah melakukan akad. 
                                                             

79www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php diakses pada tangga l 3 April 2017 



 

 
 

c. Akad Pembiayaan ARRUM 

Adalah skema perjanjian dengan sistem syariah bagi 

para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem 

pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan 

BPKB mobil/motor atau emas. 

d. Akad Murabahah MULIA 

Adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat 

bersama antara pembeli (nasabah) dan penjual (Pegadaian 

Syariah) atas transaksi jual beli barang tertentu dengan 

harga pokok plus margin (keuntungan) atau pengertian lain 

dalam pegadaian syariah ialah pembelian emas secara 

kredit. 

e. Akad Murabahah AMANAH 

Adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat 

bersama antara pembeli (nasabah) dan penjual (Pegadaian 

Syariah) atas transaksi jual beli barang tertentu dengan 

harga pokok plus margin (keuntungan) atau pengertian lain 

dalam pegadaian syariah ialah pembelian kendaraan, HP, 



 

 
 

dan barang lainnya melalui pegadaian syariah secara 

kerdit.80 

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan 

Struktur organisasi merupakan suatu bagian atau pola hubungan 

kerja yang membagi dan mengkordinasikan tugas suatu kelompok untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi juga mencerminkan 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap fungsi yang ada di 

dalam organisasi. 

GAMBAR 4.1 
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Raden Intan  

 

 

 

 

 

 

Uraian Tugas dan Jabatan yang ada di Pegadaian Syariah Raden Intan 

Bandar Lampung sebagai berikut: 

a. Kepala Pusat persional dan Pimpinan Cabang Pegadain Syariah 

Raden Intan, tugas pokok Pimpinan Cabang adalah: 

1) Menyusun anggaran. 

2) Menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran. 
                                                             
80 Akad-akad Produk Pegadaian Syariah, (Brosur),Pegadaian Syariah Raden Intan, Dicatat tanggal 21 
Februari 2017 

Pimpinan Cabang 
Pegadaian Syariah 

Raden Intan 
(Sri Winarti) 

Security 
(Wahyu) 

Kasir 
(Angga Radia) 

Penyimpanan Aset 
(Risma Kusnarani) 

Penaksir 
(Novi Apriyani) 



 

 
 

3) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran. 

4) Memberikan petunjuk, mengarahkan, dan mengkordinasikan 

aktivitas operasional serta penjelasan bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

5) Memastikan laporan keuangan laporan keuangan secara akurat 

dan benar. 

b. Penaksir 

Tugas penaksir pada Pegadaian Syariah Raden Intan adalah: 

1) Bertugas menaksir dan memeriksa jaminan yang dibawa oleh 

calon nasabah. 

2) Menjaga keadaan unit Pegadaian Syariah. 

3) Memajukan Unit Pegadaian Syariah. 

4) Tangan kanan pimpinan cabang untuk memajukan unit pegadian 

yang dipimpinnya. 

c. Penyimpan Aset 

Tugas penyimpanan asset pada Pegadaian Syariah Raden Intan 

adalah: 

1) Menyimpan dan menjaga barang nasabah yang di gadaikan. 

2) Memelihara barang nasabah. 

3) Menjamin keamanan barang nasabah. 

d. Pegawai Administrasi Pembiayaan 

Tugas PAP pada Pegadaian Syariah Raden Intan adalah: 



 

 
 

1) Mengurus segala administrasi kantor pegadaian syariah yang 

ditugaskan oleh kepala cabang. 

2) Bertanggung jawab atas keadaan nilai uang kas 

3) Menuruti peraturan kantor/atasan baik secara tertulis maupun 

secara lisan. 

e. Security 

Adapun fungsi dan tugas security pada Pegadaian Syariah Raden 

Intan adalah: 

1) Menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan/kawasan kerja 

Pegadaian. 

2) Melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ancaman 

baik yang berasal dari luar maupun dalam perusahaan. 

3) Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keluar 

masuknya nasbah dari Pegadaian Syariah Raden Intan.81 

5. Prinsip Operasional Pegadaian Syariah. 

Operasional Pegadian Syariah menyalurkan uang pinjaman 

dengan jaminan barang bergerak, nasabah dapat memperoleh dana yang 

dibutuhkan dalam waktu relatif singkat, proses administrasi, dan 

penaksiran hanya kurang dari 15 menit dan dana pinjaman dapat diterima 

kurang dari 1 jam. Oleh karena itu dalam operasionalnya Pegadaian 

Syariah mengandalkan dan menjalankan 4 (empat) prinsip kerja sebagai 

berikut: 

                                                             
81Wawancara dengan Angga Radia, Op.Cit. 



 

 
 

a. Proses Cepat 

Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan 

waktu singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan 

dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah (rahin) dapat 

memperoleh dana cair (marhun) tidak lebih dari satu jam. 

a) Mudah Caranya 

Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah cukup membawa barang 

yang akan digadaikan dengan melampirkan bukti kepemilikan 

bila diperlukan serta melampirkan bukti identitas diri nasabah. 

b) Jaminan Keamanan atas Barang 

Pegadaian Syariah Raden Intan juga memberikan jaminan 

keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan 

yang telah teruji dan diasuransikan. 

c) Pinjaman yang Optimum 

Mengusahakan pemberian pinjaman hingga 92% dari harga 

taksiran barang sehingga nasabah tidak dirugikan oleh rasio 

antara taksiraan harga barang gadai dengan besar uang 

pinjaman.82 

6. Produk Rahn Emas Pegadaian Syariah 

Usaha pokok dari kegitan pegadaian syariah adalah menyalurkan 

marhun bih dalam jumlah skala kecil dengan jaminan barang bergerak 

atas dasar hukum gadai islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan 

                                                             
82Wawancara dengan Angga Radia, Op.Cit. 



 

 
 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 5 rabiul akhir 1423H/ 

26 Juni 2002 No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, dan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 14 maharram 1423 

H/ 28 maret 2002 No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.83 

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana 

bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Qs. Al-Baqarah: 

28584 

                             

                              

                         

         

Artinya : Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang 
yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-
rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak 
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang 
lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: 
"Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): 
"Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada 
Engkaulah tempat kembali." 
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84Departemen Agama, Loc.Cit. 



 

 
 

a. Keuntungan ar-rahn: 

a) Meningkatkan daya guna barang bergerak  milik nasabah 

(rahin), perhiasan kesayangan rahin pun tetap menjadi 

milik rahin dan rahin tidak mengalami kerugian selisih 

beli baru dan jual. 

b) Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan 

tarif kompetitif dan Ijarah  dihitung dari nilai taksiran. 

c) Barang jaminan (marhun) rahin akan ditaksir secara 

cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai 

taksiran yang optimal. 

d) Jengka waktu fleksibel, bebas menentukan pembayaran. 

e) Aman terjaga dan dijamin asuransi. 

f) Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah. 

b. Tarif ijarah 

Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan 

marhun serta asuransi 

Ijarah =  taksiran x tarif (Rp.) x Jangka waktu 
  10.000           10 hari 

  



 

 
 

Tabel 4.1 
Tarif Ijarah 

Jenis Marhun Tarif Ijarah 
Emas, berlian Rp. 80 

Elektronik Rp. 85 
Kendaraan bermotor Rp. 90 

              Sumber: Pegadaian Syariah Raden Intan, 2017 

Tabel 4..2 
Penggolongan Marhun Bih dan Biaya Administrasi 

Golongan Plafon Marhun bih Biaya Administrasi 
A Rp. 20.000-150.000 Rp. 1.000 
B Rp. 151.000-500.000 Rp. 5.000 
C Rp. 501.000-1.000.000 Rp. 8.000 
D Rp. 1.005.000-5.000.000 Rp. 16.000 
E Rp.5.010.000-10.000.000 Rp. 25.000 
F Rp.10.050.000-

20.000.000 
Rp. 40.000 

G Rp.20.100.000-
50.000.000 

Rp. 50.000 

H Rp.50.100.000-
200.000.000 

Rp. 60.000 

Sumber :Pegadaian Syariah Raden Intan, 2017 

c. Simulasi perhitungan ijarah 

Nasabah memiliki logam mulia seberat 25 gram dengan 

kadar 99,99% (asumsi harga per gram emas dengan kadar 

99,99% = Rp. 500.000,-) maka: 

Taksiran  = 25 gr x Rp. 500.000,- 

    = Rp. 12.500.000 

Uang pinjaman  = 90% x Rp. 12.500.000 

    = Rp. 11.250.000 



 

 
 

Ijarah/10 hari  = Rp. 12.500.000 x Rp.80 x 10 
     10.000        10 hari 

     = Rp. 25.000,- 

Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 27 hari, 

ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka 

besar ijarah (Rp. 100.000 x 3) = Rp. 300.000. Ijarah 

dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang 

dengan akad baru.85 

7. Keuntungan Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan dalam menjalankan 

operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga/riba. Jadi 

Pegadaian Syariah Raden Intan mendapatkan keuntungannya bukan 

dari kelebihan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah, 

melainkan dari biaya administrasi dan biaya sewa tempat 

penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. 

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan selalu menggunakan dua 

akad. Misalnya seorang nasabah akan melakukan gadai, maka akad 

yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan adalah 

akad rahn dan ijarah. 

Akad rahn termasuk akad tabarru’, yaitu akad yang 

dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata 

                                                             
85Wawancara dengan Angga Radia, Op,Cit. 



 

 
 

untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Selanjutnya 

akad ijarah termasuk akad tijari, yaitu akad yang berorientasi pada 

keuntungan komersial (for profit oriented). Jadi Pegadaian Syariah 

Raden Intan mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara 

memberikan tarif sewa dan pemeliharaan barang gadai. 

B. Karakteristik Responden 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin F % 
1. Laki-laki 48 49 
2. Perempuan 50 51 
Jumlah 98 100 

Sumber:data primer yang diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa responden terdiri dari 

48 nasabah berjenis kelamin laki-laki (49%) dan 50 nasabah 

berjenis kelamin perempuan (51%). Dengan demikian, 

responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 51 orang (51%). 

2. Berdasarkan Usia 
Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No. Usia F % 

1. 21 Tahun 2 2 
2. 22 Tahun 4 4.1 
3. 23 Tahun 7 7.1 
4. 24 Tahun 5 5.1 



 

 
 

5. 25 Tahun 12 12.2 
6. 26 Tahun 2 2 
7. 27 Tahun 5 5.1 
8. 28 Tahun 7 7.1 
9. 29 Tahun 6 6.1 
10. 30 Tahun 5 5.1 
11. 31 Tahun 1 1 
12. 32 Tahun 5 5.1 
13. 33 Tahun 1 1.0 
14. 34 Tahun 2 2 
15. 35 Tahun 3 3 
16. 36 Tahun 1 1 
17. 37 Tahun 3 3.1 
18. 38 Tahun 5 5.1 
19. 39 Tahun 3 3.1 
20. 40 Tahun 4 4.1 
21. 41 Tahun 2 2 
22. 42 Tahun 4 4.1 
23. 43 Tahun 2 2 
24. 45 Tahun 4 4.1 
25. 48 Tahun 3 3.1 

Jumlah 98 100 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini berusia 21-48 tahun. Dengan demikian, 

responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden 

yang berusia 25 tahun yaitu 12 orang nasabah (12.2%) 

3. Berdasarkan Pendapatan 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

NO Pendapatan F % 
1 <Rp.500.000 59 60,20 
2 Rp. 500.000 – 750.000 6 6.12 



 

 
 

3 Rp. 1.000.000 – 1.500.000 25 25.21 
4 > Rp.2.000.000 8 8.16 

Jumlah 98 100 
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa responden yang 

memiliki pendapatan perbulan sekitar kurang dari 

Rp.500.000 sebanyak 59 nasabah (60,2%), Rp. 500.000 – 

750.000 sebanyak 6 nasabah (6,12%), Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 sebanyak 25 nasabah (25,5%),  dan  yang 

memiliki pendapatan perbulan lebih dari Rp.2.000.000 

sebanyak  8 nasabah (8,2%). Dengan demikian, responden 

dalam penelitian ini di dominasi oleh responden yang 

pendapatan perbulan  sebesar> Rp.2.000.000. 

4. Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Tabel 4.6 
     Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

NO. Lama Menjadi Nasabah F % 
1 1-3 Bulan 4 4,0 
2 4-7 Bulan 11 11,1 
3 8-12 Bulan 32 32,3  
4 >1 Tahun 51 51,5 

Jumlah 98 100 
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa responden 

terdiri dari 1-3 bulan sebanyak  4 nasabah (4,1%), 4-7 bulan 



 

 
 

sebanyak 11 nasabah (11,1%), 8-12 bulan sebanyak 32 

nasabah (32,3%),  dan  responden yang lebih dari 1 tahun 

sebanyak 51 nasabah (51,5%). Dengan demikian, responden 

dalam penelitian ini di dominasi oleh responden lebih dari 1 

tahun yaitu sebanyak 51 nasabah (51,5%). 

C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

1. Variabel X  

Tabel 4.7 

Jawaban  Responden Terhadap  Fluktuasi Harga Emas 

N
o 

Pernya
taan 

SS S RG TS STS Jumlah 
 

F % F % F % F % F % F  % 
1 P1 15 15,2 25 25,3 9 9,1 25 25,3 24 24,2 98 99 
2 P2 15 15,2 19 19,2 14 14,1 25 25,3 15 15,2 98 99 
3 P3 10 10,1 24 24,2 15 15,2 34 34,3 15 15,2 98 99 
4 P4 5 5,1 15 15,2 14 14,1 44 44,4 20 20,2 98 99 
5 P5 20 20,2 34 34,3 25 25,3 19 19,2 0 0 98 99 
6 P6 9 9,1 15 15,2 20 20,2 49 49,5 5 5,1 98 99 
7 P7 10 10,1 30 30,3 38 38,4 20 20,2 0 0 98 99 
8 P8 28 28,3 40 40,4 5 5,1 15 15,2 10 10,1 98 99 

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017.  

 

Keterangan: F= Frekuensi, SS= Sangat Setuju, S= Setuju, RG= 
Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju, STS= Sangat Tidak Setuju. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan bahwa secara keseluruhan 

responden dominan menjawab setuju (34,3%) terhadap penetapan 

kompensasi oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah gadai emas telah 

sesuai. Dan setuju (30,3%)  terhadap kesanggupan nasabah melunasi 



 

 
 

pinjaman dari Pegadaian Syariah berdasarkan jumlah yang diberikan. 

Adapun pernyataan yang paling besar yaitu (40,3%) yaitu nasabah siap 

menerima konsekuansi yang diberikan Pegadaian Syariah saat  tidak 

mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. 

2. Variabel Y 

Tabel 4.8 

Jawaban  Responden Terhadap  Minat Bertransaksi 

No Pern
yata
an 

SS S RG TS STS Jumlah 
 

F % F % F % F % F % F  % 
1 P1 20 20,2 73 73,7 0 0 5 5,1 0 0 98 99 
2 P2 30 30,3 62 62,6 6 6,1 0 0 0 0 98 99 
3 P3 21 21,2 67 67,7 5 5,1 5 5,1 0 0 98 99 
4 P4 16 16,2 40 40,4 21 21,2 21 21,2 0 0 98 99 
5 P5 25 25,3 62 62,6 11 11,2 0 0 0 0 98 99 
6 P6 11 11,1 77 77,8 5 5,1 5 5,1 0 0 98 99 
7 P7 10 10,1 73 73,7 15 15,2 0 0 0 0 98 99 
8 P8 24 24,2 69 69,7 5 5,1 0 0 0 0 98 99 

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017. 

Keterangan: F= Frekuensi, SS= Sangat Setuju, S= Setuju, RG= 
Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju, STS= Sangat Tidak Setuju. 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan bahwa secara 

keseluruhan responden dominan menjawab setuju terhadap 

pernyataan “Saya menggadaikan emas hanya karena kebutuhan 

mendesak”, adapun pernyataan tersebut penulis cantumkan 

pada kuisioner bagian minat bertransaksi nasabah butir ke enam 

dan didapatkan nilainya sebesar 77,8%. 



 

 
 

 

D. Analisis Uji Persyaratan Instrumen 

1. Uji validitas instrumen 

Dalam penelitian suatu intrumen dikatakan valid jika 

mampu mengukur apa yang hendak diukur dari variabel yang 

diteliti. Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan 

rumus product moment pearson dan taraf signifikasi 0,01. Masing-

masing skor item dikorelasikan dengan skor totalnya. Adapun hasil 

uji validitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS 22 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 
Uji validitas instrumen 

Item pernyataan rhitung rtabel Kondisi Sig. Kesimpulan 
Fluktuasi harga 

emas 1 
0,198 0,165 rhitung > 

rtabel 
0,000<0,05 Valid 

Fluktuasi harga 
emas 2 

0,980 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Fluktuasi harga 
emas 3 

0,980 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Fluktuasi harga 
emas 4 

0,980 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Fluktuasi harga 
emas 5 

0,980 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Fluktuasi harga 
emas 6 

0,930 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Fluktuasi harga 
emas 7 

0,980 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Fluktuasi harga 
emas 8 

0,980 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Minat Bertransaksi 
1 

0,970 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 



 

 
 

Minat 
Bertransaksi2 

0,970 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Minat 
Bertransaksi3 

0,970 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Minat 
Bertransaksi4 

0,970 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Minat 
Bertransaksi5 

0,970 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Minat 
Bertransaksi6 

0,970 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Minat 
Bertransaksi7 

0,970 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Minat 
Bertransaksi8 

0,950 0,165 rhitung > 
rtabel 

0,000<0,05 Valid 

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas uji validitas yang menggunakan 

sampel 98 responden dan taraf signifikan sebesar 0,01 sehingga 

didapatkan rtabel sebesar 0,980 dan rhitung yang didapat rata-rata di atas 

1,9. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji validitas 

intrumen pada penelitian ini dinyatakan valid karena rhitung > rtabel. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur dan menunjukian sejauh mana alat ukur tersebut dapat 

dipercaya dan diandalkan dalam penelitian. Pada penelitian ini uji 

reliabilitas menggunakan rumus cronbachalpha dengan bantuan 

SPSS 22, kemudian hasil  alpha  hitung diinterprestasikan pada 

tabel nilai r. Jika tingkat alpha hitung > 1 maka alat ukur tersebut 



 

 
 

memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Adapun hasil dari output 

SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Reliabillitas Instrumen 

Variabel Cronbach’s alpa N of item 
Fluktuasi harga emas 0,529 8 
Minat bertransaksi 
nasabah 

0,623 8 

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada output reliability 

statistics. Pada kolom Cronbach’s alpa terdapat angka 0,529 dan 

0,623 yang artinya hasil perhitungan uji reliabilitas lebih besar dari 

r tabel sebesar 1,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang kurang baik, namun 

metode pengolahan statistik yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif tanpa 

maksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau 

generalisasi. 

Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari 

kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, 

melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat 

perbandingan dengan membuat rata-rata data sampel atau populasi. 

Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau 



 

 
 

membandingkan dua nilai rata-rata secara teknis dapat diketahui 

bahwa, dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak 

ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud generalisasi, 

sehingga tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak 

ada kesalahan generalisasi.86 

E. Analisis Uji Hipotesis 

1. Uji regresi sederhana 

Tabel 4.11 

Uji Regresi Sederhana Instrumen 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,634 1,501  20,415 .000 

FLUKTUASI 
HARGA EMAS 

0,064 0,061 0,106 1,044 .299 

a. Dependent Variable: MINAT BERTRANSAKSI    
Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017. 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas maka, 

a. Konstanta a= 30,634 dan koefisien b= 0,64 sehingga persamaan 

regresi sederhana menjadi Y= 30,634 + 0,64. Konstanta a sebesar  

30,634 menyatakan bahwa jika tidak ada skor fluktuasi harga (X=0), 

maka skor minat bertransaksi nasabah sebesar 0,64. 

                                                             
86Sugiono, Loc.Cit., Hlm 207 



 

 
 

b. Koefisien regresi untuk X sebesar 0,64 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu satuan X variabel fluktuasi harga emas akan 

meningkatkan minat bertransaksi nasabah sebesar 0,64. Koefisien 

bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara fluktuasi harga 

emas dengan minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah Cabang 

Raden Intan Bandar Lampung. 

2. Uji Koefisien Determinasi ( R2) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui persentasi 

sumbangan variabel pengaruh fluktuasi harga emas terhadap 

minat bertransaksi nasabah. Uji ini dilakukan dengan bantuan 

SPSS 22 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 
Uji Koefisien Determinasi ( R2) 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .106a .011 .001 2.746 
a. Predictors: (Constant), FLUKTUASI HARGA EMAS 

 

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017. 
 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui hasil uji 

determinasi pada output model summary dari analisis regrersi 

linear sederhana tepatnya pada kolom Adjusted R Square  

sebesar 0,011 atau 1,1%. Minat bertransaksi nasabah  



 

 
 

dipengaruhi fluktuasi harga emas dengan standar deviasi 

estimate sebesar 2,746 serta sisanya 98,9% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 

3. Uji Parsial (T) 

Tabel 4.14 

Uji parsial (T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 30.634 1.501  20.415 .000 

FLUKTUASI HARGA 
EMAS 

.064 .061 .106 1.044 .299 

a. Dependent Variable: MINAT 
BERTRANSAKSI 

   

Sumber: Data primer yang telah diolah tahun 2017. 

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga 

emas terhadap minat bertransaksi nasabah. Dari hasil analisa data 

menggunakan SPSS 22 diperoleh Thitung variabel fluktuasi harga 

emas  sebesar 1,044 <Ttabel 2,365 dan probitabilitas (sig) ternyata 

0,299 < 0,01. Hal ini berarti H0 ditolak dan Haditerima  atau 



 

 
 

dengan kata lain fluktuasi harga emas tidak berpengaruh secara 

positif terhadap minat bertransaksi nasabah. 

F. Pembahasan 

1. Pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah 

dalam menggunakan jasa gadai emas (rahn) di pegadaian syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh 

dari variabel fluktuasi harga emas dan penetapan kompensasi oleh 

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung terhadap 

minat bertransaksi nasabah gadai emas. 

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh 

banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga 

ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan 

melambung tinggi demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas 

juga ikut turun.87  

Minat adalah satu sikap yang berlangsung terus menerus yang 

memolakan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya menjadi 

selektif terhadap objek minatnya, perasaan yang menyatakan bahwa 

satu aktivitas, pekerjaan, atau objek itu berharga atau berarti bagi 

                                                             
87 Salim, Op.Cit.  



 

 
 

individu dan satu keadaan motivasi, atau satu set motivasi, yang 

menyusun tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu.88 

Usaha pokok dari kegitan pegadaian syariah adalah menyalurkan 

marhun bih dalam jumlah skala kecil dengan jaminan barang bergerak atas 

dasar hukum gadai islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 5 rabiul akhir 1423H/ 26 Juni 

2002 No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 14 maharram 1423 H/ 28 maret 

2002 No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.89  

Rahn emas adalah skema pinjaman dari Pegadaian Syariah kepada nasabah 

yang datang untuk menggadaikan emasnya. Nasabah akan mendapatkan 

maksimal 90% dari emas yang digadaikan dengan catatan nasabah terlebih 

dahulu menyepakati akad dengan Pegadaian Syariah meliputi besar angsuran 

pengembalian pinjaman, plafon atau jangka waktu gadai dan ujrah atas biaya 

pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi.90 

Persamaan regresi linear sederhana dapat diketahui dengan 

melihat angka koefisien regresi, dimana dalam penelitian ini 

diketahui bahwa besarnya parameter standar koefisien regresi 

variabel independen fluktuasi harga emas dengan variabel dependen 

                                                             
88 Capin, Op.Cit. 
89 Produk-produk Pegadaian Syariah, (Brosur), Op.Cit, dicatat tanggal 25 April 2017 
90 Wawancara dengan Angga Radia, Op.Cit 



 

 
 

minat bertransaksi nasabah yaitu minat bertransaksi sebesar 0,64 dan 

konstanta fluktuasi harga emas sebesar 30,634. 

Konstanta a sebesar  30,634 menyatakan bahwa jika tidak ada skor fluktuasi 

harga (X=0), maka skor minat bertransaksi nasabah sebesar 0,64. Koefisien 

regresi untuk X sebesar 0,64 menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

satuan X variabel fluktuasi harga emas akan meningkatkan minat 

bertransaksi nasabah sebesar 0,64. Koefisien bernilai positif berarti terjadi 

hubungan positif antara fluktuasi harga emas dengan minat bertransaksi 

nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung. 

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa parameter koefisien regresi 

untuk variabel Fluktuasi harga emas berpengaruh positif terhadap 

minat bertransaksi nasabah. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wayan Adi 

Virawan pada tahun 2013 menyebutkan harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian.91 

Sedangkan keeratan pengaruh dari  variabel independen 

ditunjukan oleh uji koefisien determinasi pada kolom Adjusted R 

Square  sebesar 0,011 atau 1,1%. Minat bertransaksi nasabah 

dipengaruhi fluktuasi harga emas dengan standar deviasi estimate 

                                                             
91 Wayan Adi Virawan “PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN CITRA 

MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta Pengguna Helm Merk INK)” (Skripsi Program Strata Satu Manajemen 
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013) Hlm: i 



 

 
 

2,746 serta sisanya 98,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

terdapat pada penelitian ini. 

Besarnya variabel independen perlu dianalisis lebih lanjut guna 

mengetahui apakah hasil dapat diterima atau tidak dengan 

menggunakan uji hipotesa. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

hasil perhitungan uji T, variabel fluktuasi harga emas  menunjukan 

Thitung variabel fluktuasi harga emas sebesar 1,044 < T tabel 2,365 dan 

probitabilitas (sig) ternyata nilai t hitung 1,044 dan nilai signifikan 

sebesar 0,01; yang artinya bahwa fluktuasi harga emas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi nasabah dalam 

menggunakan produk gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah. 

Berarti hasil hipotesis 0 diterima, yang menyatakan “Tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari fluktuasi harga emas terhadap minat 

bertransaksi nasabah dalam mengggunakan produk gadai emas (rahn)  

Pegadaian Syariah”. 

Hasil tersebut tidak relavan dengan penelitian terdahulu oleh Anisa 

Triadi Salamah menyebutkan bahwa minat beli ulang dipengaruhi 

oleh harga dan kualitas produk.92  

Walaupun memiliki variabel yang sama, namun objek penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

                                                             
92 Anisa Triadi Salamah “PENGARUH HARGA dan KUALITAS PRODUK TERHADAP 

MINAT BELI ULANG KONSUMEN KOSMETIK MEREK WARDAH DI KOTA BANDUNG” 
(Skripsi Program Strata Satu Manajemen Universitas Widyatama, Bandung, 2015) Hlm: i  



 

 
 

sehingga memiliki tingkat signifikansi yang berbeda. Berdasarkan 

hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pegawai Pegadaian 

Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung diketahui bahwa 

jumlah transaksi nasabah gadai emas tidak terpengaruh oleh fluktuasi 

harga emas dan kompensasi yang ditetapkan Pegadaian Syariah 

melainkan karena desakan kebutuhan nasabah.  

2. Fluktuasi harga emas adalah fenomena naik turunnya harga emas. 

Menurut Adam Smith tinggi rendahnya harga pasar itu akan naik 

turun menrut suatu hukum, yang disebut dengan hukum penawaran 

dan permintaan.93  

Teori penawaran (supply) menyatakan sikap penjual, yakni mereka 

bersedia menjual barang lebih banyak pada harga yang tinggi. 

Mengapa demikian? Karena, penjual ingin memperoleh keuntungan 

yang sebesar-besarnya.94 Sedangkan teori permintaan (demand) 

menyatakan sikap pembeli (konsumen), yakni: mereka akan membeli 

lebih banyak pada tingkat harga yang lebih rendah.95 

Minat bertransaksi nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah tidak 

dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas, hal tersebut sebagaimana 

disampaikan Angga Radia selaku petugas kasir Pegadaian Syariah 

Cabang Raden Intan Bandar Lampung. 
                                                             
93 Op.Cit. A.Tohir 
94 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)  Hlm:107   
95 Ibid, Hlm: 108 



 

 
 

Komponen fluktuasi harga emas dan penetapan kompensasi oleh 

Pegadaian Syariah terdiri dari sikap nasabah ketika harga emas 

tinggi, rendah dan stabil, sikap nasabah saat perubahan harga emas 

terjadi pasca transaksi gadai emas, penetapan kompensasi yang 

diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah, harga yang ditetapkan 

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional, kemampuan 

nasabah memenuhi kewajiban kepada Pegadaian Syariah, 

konsekuensi yang nasabah terima saat tidak mampu memenuhi 

kewajibannya; sedangkan komponen minat bertransaksi nasabah 

terdiri dari Pencarian informasi tentang produk gadai emas Syariah, 

lama masyarakat menjadi nasabah, intensifitas nasabah menggadai 

emas, pandangan nasabah tentang fluktuasi harga emas, urgensi 

menggadai emas menurut nasabah, faktor yang mendesak nasabah 

menggadai emas, Pilihan alternatif nasabah sebelum menggadai 

emas, kepuasan nasabah pasca gadai emas. 

Secara keseluruhan dari kuisioner yang penulis berikan, para 

responden dominan menjawab setuju terhadap pernyataan “Saya 

menggadaikan emas hanya karena kebutuhan mendesak”, adapun 

pernyataan tersebut penulis cantumkan pada kuisioner bagian minat 



 

 
 

bertransaksi nasabah butir ke enam dan didapatkan nilainya sebesar 

77,8%. 

Pegadaian syariah cabang Raden Intan mempunyai banyak 

produk yang ditawarkan kepada nasabah, antara lain pembiayaan 

rahn (jasa gadai perprinsip syariah), pembiayaan arrum (pembiayaan 

usaha mikro kecil berprinsip syariah), pembiayaan amanah 

(pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan dan 

usaha mikro), pembiayaan mulia (logam mulia untuk investasi 

abadi). 

Produk-produk yang ditawarkan tersebut, yang paling diminati 

adalah produk rahn yaitu skema pinjaman untuk memenuhi 

kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah, 

yang merupakan produk inti di Pegadaian Syariah Raden Intan.96 

Berdasarkan teori-teori yang telah penulis jelaskan sebelumnya, 

diketahui bahwa harga adalah sebuah nilai dari suatu barang atau jasa 

yang menjadi penentu dari jumlah uang yang dibayarkan atau 

diterima penjual atas produk yang terjual, baik harga yang ditetapkan 

penjual maupun hasil dari tawar menawar antara pembeli dan 

penjual. 

                                                             
96Wawancara dengan Angga Radia, Op.Cit. 



 

 
 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa faktor yang paling besar 

mempengaruhi minat nasabah untuk bertransaksi gadai emas di 

Pegadaian Syariah adalah karena faktor kebutuhan yang sudah sangat 

mendesak dan hanya sedikit yang menggadaikan emas dengan 

mempertimbangkan fluktuasi harga yang sedang terjadi.  



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dari uji regresi sederhana diperoleh hasil variabel fluktuasi harga emas  

sebesar 1,044 < Ttabel 2,365 dan probitabilitas (sig) 0,299 > 0,05. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa “Fluktuasi harga emas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat bertransaksi nasabah”. Keeratan pengaruh 

variabel independen yang ditunjukan oleh uji koefisien determinasi pada 

kolom Adjusted R Square  sebesar 0,011 atau 1,1% artinya minat 

bertransaksi nasabah produk gadai emas (rahn) dipengaruhi fluktuasi 

harga emas dengan standar deviasi estimate sebesar 2,746 atau 1,1% serta 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian 

ini.  

2. Secara keseluruhan dari kuisioner yang penulis berikan, para responden 

dominan menjawab setuju terhadap pernyataan “Saya menggadaikan 

emas hanya karena kebutuhan mendesak”, adapun pernyataan tersebut 

penulis cantumkan pada kuisioner bagian minat bertransaksi nasabah 

butir ke enam dan didapatkan nilainya sebesar 77,8%. Hal tersebut 

relavan dengan data-data yang dikumpulkan melalui observasi di tempat 

penelitian dan wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah bahwa 

minat bertransaksi gadai emas nasabah tidak dipengaruhi oleh fluktuasi 

harga emas melainkan karena desakan kebutuhan individu. 



 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran- saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi pihak pegadaian syariah, diharap memperhatikan lagi strategi untuk 

menarik minat bertransaksi nasabah karena memang fluktuasi harga emas 

berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi namun pengaruhnya tidak 

signifikan dan sebagian besar diperngaruhi faktor lain, oleh karena itu 

diharapkan pegadaian syariah lebih menyadari peluang di masyarakat 

untuk miningkatkan minat bertransaksi gadai emas nasabah. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel selain yang 

telah dibahas untuk menarik minat bertransaksi nasabah produk gadai 

emas (rahn) di pegadaian syariah seperti tempatataupun variabel-variabel 

lainnya. 
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LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu/Sdr/i Nasabah Pegadaian Syariah 

Di tempat 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama : Muhamad Sodik 

NPM  : 1351020141 

Jurusan : Perbankan Syariah 

Mohon bantuan bapak/Ibu/sdr/i untuk mengisi kuesioner terlampir guna untuk 

kepentingan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Fluktuasi Harga 

Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah  (Studi Pada Pegadaian Syariah 

Cabang Raden Intan, Bandar Lampung)”. 

Data-data yang di sampaikan dalam kuesioner ini sangat penting untuk 

penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar strata 

satu (S1) dan data yang Bapak/ibu/sdr/i berikan semata-mata untuk kepentingan 

akademik dan dijamin kerahasiaannya. 

 Atas kesediaan Bapak/Ibu/sdr/i dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan 

terima kasih. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Bandar lampung, 

Hormat saya, 

 

 

Muhamad Sodik 

 



 

 
 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis kelamin : 

Usia  : 

Berilah tanda (x) pada salah satu jawaban! 

1. Berapa pendapatan bapak/ibu perbulan? 

a. < Rp. 500.000 

b. Rp. 500.000 – 750.000 

c. Rp. 1.000.000 – 1.500.000 

d. > Rp. 2.000.000 

2. Sudah berapa lama menjadi nasabah? 

a. 1  - 3 bulan 

b. 4 – 7 bulan 

c. 8 – 12 bulan 

d. > 1 tahun 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang telah tersedia sebelum 

saudara/i memberikan jawaban. 

2. Berilah tanda (√� pada salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan 

saudara/i alami.  

Skor penilaian: 

5 = Sangat Setuju (SS) 3 = Ragu- Ragu (RG)    1 = Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

4 = Setuju (S) 2 = Tidak Setuju (TS) 

 

 

 

 



 

 
 

1. Pengaruh Fluktuasi Harga Emas (X) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Jika harga emas naik saya cenderung 

menggadaikan perhiasan saya  

     

2 Saya cenderung akan menggadaikan 

pehiasan bila harga emas rendah  

     

3 Saya akan menggadaikan perhiasan 

berapapun tanpa pandang naik turun 

nya harga emas 

     

4 Adanya harga yang menarik minat saya 

untuk menggadai emas saat terjadi naik 

turun harga emas.  

     

5 Sekiranya harga emas turun dibawah 

dana pinjaman saya akan tetap 

menebusnya   

     

6 Perbedaan harga yang signifikan pada 

pegadaian syariah dan pegadaian 

konvensional. 

     

7 Saya dapat menebus barang gadai 

sebelum jatuh tempo  

     

8 Barang gadai saya pernah sampai di 

lelang 

     

 

 



 

 
 

Minat bertransaksi nasabah (Y) 

No Pernyataan Jawaban 

SS S RG TS STS 

1 Saya akan mencari informasi untuk 

mengetahui kualitas jasa tersebut  

     

2 Saya sudah lama menjadi nasabah 

Pegadaian  

     

3 Saya sering menggunakan jasa pegadaian       

4 Saya akan menggadaikan perhiasan 

berapapun tanpa pandang naik turunnya 

harga emas  

     

5 Saya akan menggunakan jasa saat saya 
membutuhkannya 

     

6 Saya akan menggadaikan perhiasan kalau 

kebutuhan sudah sangat mendesak  

     

7 Saat saya akan menggunakan suatu jasa 

saya akan memilih mana yang lebih saya 

butuhkan terlebih dahulu  

     

8 Saya merasa puas saat jasa yang saya 
gunakan sesuai dengan yang saya harapkan  

     

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 



 

 
 

Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah  
Cabang Raden Intan Bandar Lampung 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Raden Intan? 

2. Apa visi misi dari Pegadaian Syariah Raden Intan? 

3. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Pegadaian Syariah Raden Intan 

serta tugasnya? 

4. Produk apa saja yang dipasarkan oleh Pegadaian Syariah Raden Intan? 

5.  Bagaimana cara perhitungan produk Pegadaian Syariah Raden Intan ? 

6. Produk yang paling diminati nasabah Pegadaian Syariah Raden Intan? 

7. Berapa banyak jumlah nasabah di Pegadaian Syariah Raden Intan? 

8. Bagaimana cara mendapatkan  keuntungan Pegadaian Syariah Raden Intan? 

9. Bagaimana SOP ( standar operasi prosedur) pelayanan yang ada di Pegadaian 

Syariah Raden Intan? 

10. Apakah jumlah transaksi nasabah gadai emas Pegadaian Syariah Cabang 

Raden Intan Bandar Lampung terpengaruh oleh fluktuasi Harga emas? 

Mengapa? 

 



 

 
 

LAMPIRAN 2. Data Hasil Penelitian 

NO JK U PENDAPATAN LMN 

Fluktuasi Harga Emas 

JX 

Minat Bertransaksi Nasabah 

JY P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 P 29 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 5 3 5 3 5 3 5 34 2 4 4 3 4 4 4 5 30 

2 P 28 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 2 4 2 5 2 4 5 25 4 5 4 4 5 4 3 5 34 

3 P 45 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 4 2 5 2 4 5 26 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

4 P 40 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 3 2 4 2 2 2 1 21 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

5 P 29 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 5 2 3 2 4 4 4 26 4 4 4 4 4 2 4 4 30 

6 P 27 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 4 2 1 4 2 2 2 2 19 5 5 5 3 3 3 3 3 30 

7 P 28 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 2 2 2 2 4 3 3 4 22 4 4 4 2 5 4 3 4 30 

8 P 35 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 8-12 bulan 3 2 1 1 5 2 3 5 22 4 4 4 3 3 4 4 4 30 

9 L 45 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 4 2 2 2 4 3 4 4 25 4 3 4 5 4 4 4 4 32 

10 L 30 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 2 2 2 5 3 4 4 27 4 4 5 2 4 5 4 5 33 

11 P 40 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 1 5 1 4 1 5 1 19 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

12 P 48 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 4 4 2 4 2 3 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

13 P 28 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 4 3 3 2 3 2 2 2 21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 



 

 
 

14 L 38 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

15 P 41 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 2 1 2 4 2 3 3 18 4 4 2 4 4 4 4 4 30 

16 P 43 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 4 4 3 3 3 3 3 4 27 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

17 P 38 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 2 1 3 2 2 2 16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

18 P 28 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 5 5 1 3 4 5 4 28 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

19 P 45 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 1 3 2 2 4 2 3 5 22 4 5 3 5 5 4 4 4 34 

20 L 42 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 3 4 4 3 2 5 3 4 28 2 4 4 3 4 4 4 5 30 

21 P 26 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 5 3 5 3 5 3 5 34 4 5 4 4 5 4 3 5 34 

22 P 24 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 8-12 bulan 1 2 4 2 5 2 4 5 25 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

23 P 35 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 4 2 5 2 4 5 26 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

24 L 39 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 3 2 4 2 2 2 1 21 4 4 4 4 4 2 4 4 30 

25 P 38 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 4 -7 bulan 2 5 2 3 2 4 4 4 26 5 5 5 3 3 3 3 3 30 

26 L 25 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 4 2 1 4 2 2 2 2 19 4 4 4 2 5 4 3 4 30 

27 P 25 

Rp. 500.000 – 

750.000 4 -7 bulan 2 2 2 2 4 3 3 4 22 4 4 4 3 3 4 4 4 30 



 

 
 

28 L 36 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 3 2 1 1 5 2 3 5 22 4 3 4 5 4 4 4 4 32 

29 P 21 

Rp. 500.000 – 

750.000 > 8-12 bulan 4 2 2 2 4 3 4 4 25 4 4 5 2 4 5 4 5 33 

30 L 29 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 2 2 2 5 3 4 4 27 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

31 L 28 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 1 1 5 1 4 1 5 1 19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

32 L 26 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 4 -7 bulan 2 4 4 2 4 2 3 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

33 L 33 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 4 3 3 2 3 2 2 2 21 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

34 P 23 <Rp. 500.000  > 8-12 bulan 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 2 4 4 4 4 4 30 

35 L 27 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 8-12 bulan 1 2 1 2 4 2 3 3 18 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

36 P 25 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 4 -7 bulan 4 4 3 3 3 3 3 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

37 P 32 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 2 2 2 1 3 2 2 2 16 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

38 P 23 < Rp. 500.000  4 -7 bulan 1 5 5 1 3 4 5 4 28 4 5 3 5 5 4 4 4 34 

39 L 30 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 3 2 2 4 2 3 5 22 2 4 4 3 4 4 4 5 30 

40 P 27 Rp. 1.000.000 – > 8-12 bulan 3 4 4 3 2 5 3 4 28 4 5 4 4 5 4 3 5 34 



 

 
 

1.500.000 

41 L 31 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 5 3 5 3 5 3 5 34 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

42 P 23 <Rp. 500.000  > 1 tahun 1 2 4 2 5 2 4 5 25 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

43 L 37 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 4 2 5 2 4 5 26 4 4 4 4 4 2 4 4 30 

44 P 30 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 5 3 2 4 2 2 2 1 21 5 5 5 3 3 3 3 3 30 

45 P 22 <Rp. 500.000  > 1 tahun 2 5 2 3 2 4 4 4 26 4 4 4 2 5 4 3 4 30 

46 P 24 

Rp. 500.000 – 

750.000 4 -7 bulan 4 2 1 4 2 2 2 2 19 4 4 4 3 3 4 4 4 30 

47 L 35 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 2 2 4 3 3 4 22 4 3 4 5 4 4 4 4 32 

48 P 23 

Rp. 500.000 – 

750.000 > 8-12 bulan 3 2 1 1 5 2 3 5 22 4 4 5 2 4 5 4 5 33 

49 L 25 

Rp. 500.000 – 

750.000 > 8-12 bulan 4 2 2 2 4 3 4 4 25 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

50 P 28 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 5 2 2 2 5 3 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

51 L 41 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 1 5 1 4 1 5 1 19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

52 L 25 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 2 4 4 2 4 2 3 4 25 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

53 L 43 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 4 3 3 2 3 2 2 2 21 4 4 2 4 4 4 4 4 30 



 

 
 

54 L 27 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

55 L 25 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 4 -7 bulan 1 2 1 2 4 2 3 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

56 L 42 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 4 4 3 3 3 3 3 4 27 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

57 L 38 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 2 2 2 1 3 2 2 2 16 4 5 3 5 5 4 4 4 34 

58 L 25 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 1 5 5 1 3 4 5 4 28 2 4 4 3 4 4 4 4 29 

59 L 37 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 1 3 2 2 4 2 3 5 22 4 5 4 4 5 4 3 5 34 

60 P 32 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 3 4 4 3 2 5 3 4 28 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

61 P 30 > Rp. 2.000.000 4 -7 bulan 5 5 3 5 3 5 3 5 34 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

62 P 25 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 8-12 bulan 1 2 4 2 5 2 4 5 25 4 4 4 4 4 2 4 4 30 

63 P 29 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 2 2 4 2 5 2 4 5 26 5 5 5 3 3 3 3 3 30 

64 L 27 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 5 3 2 4 2 2 2 1 21 4 4 4 2 5 4 3 4 30 

65 L 34 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 5 2 3 2 4 4 4 26 4 4 4 3 3 4 4 4 30 



 

 
 

66 P 39 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 4 2 1 4 2 2 2 2 19 4 3 4 5 4 4 4 4 32 

67 L 37 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 2 2 4 3 3 4 22 4 4 5 2 4 5 4 5 33 

68 L 40 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 3 2 1 1 5 2 3 5 22 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

69 L 34 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 4 2 2 2 4 3 4 5 26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

70 L 24 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 8-12 bulan 5 2 2 2 5 3 4 5 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

71 P 23 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 1 5 1 4 1 5 1 19 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

72 L 39 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 4 4 2 4 2 3 4 25 4 4 2 4 4 4 4 4 30 

73 L 32 > Rp. 2.000.000 1-3 bulan 4 3 3 2 3 2 2 2 21 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

74 L 25 

Rp. 500.000 – 

750.000 > 1 tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

75 L 32 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 1 2 1 2 4 2 3 3 18 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

76 P 25 

Rp. 1.000.000 –  

1.500.000 > 8-12 bulan 4 4 3 3 3 3 3 4 27 4 5 3 5 5 4 4 4 34 

77 L 22 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 8-12 bulan 2 2 2 1 3 2 2 2 16 2 4 4 3 4 4 4 4 29 

78 L 23 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 1 5 5 1 3 4 5 4 28 4 5 4 4 5 4 3 5 34 

79 P 38 Rp. 1.000.000 – > 1 tahun 1 3 2 2 4 2 3 5 22 5 5 5 4 5 5 5 5 39 



 

 
 

1.500.000 

80 P 32 > Rp. 2.000.000 4 -7 bulan 3 4 4 3 2 5 3 4 28 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

81 P 40 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 5 5 3 5 3 5 3 5 34 4 4 4 4 4 2 4 4 30 

82 P 42 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 2 4 2 5 2 4 5 25 5 5 5 3 3 3 3 3 30 

83 P 42 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 4 2 5 2 4 5 26 4 4 4 2 5 4 3 4 30 

84 P 22 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 1-3 bulan 5 3 2 4 2 2 2 1 21 4 4 4 3 3 4 4 4 30 

85 P 29 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 2 5 2 3 2 4 4 4 26 4 3 4 5 4 4 4 4 32 

86 L 30 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 4 2 1 4 2 2 2 2 19 4 4 5 2 4 5 4 5 33 

87 P 28 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 2 2 2 4 3 3 4 22 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

88 L 29 > Rp. 2.000.000 > 8-12 bulan 3 2 1 1 5 2 3 5 22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

89 L 25 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 1 tahun 4 2 2 2 4 3 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

90 L 23 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 > 8-12 bulan 5 2 2 2 5 3 4 5 28 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

91 L 24 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 1 1 5 1 4 1 5 1 19 4 4 2 4 4 4 4 4 30 

92 L 22 > Rp. 2.000.000 > 1 tahun 2 4 4 2 4 2 3 4 25 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

93 L 25 Rp. 500.000 – > 8-12 bulan 4 3 3 2 3 2 2 2 21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 



 

 
 

750.000 

94 L 21 

Rp. 1.000.000 – 

1.500.000 4 -7 bulan 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

95 L 24 

Rp. 1.000.000 - 
1.500.

000 > 8-12 bulan 1 2 1 2 4 2 3 3 18 4 5 3 5 5 4 4 4 34 

96 L 48 <Rp. 500.000 1-3 bulan 4 4 3 3 3 3 3 5 28 4 4 4 3 3 4 4 4 30 

97 P 45 

Rp. 500.000 – 

750.000 4 -7 bulan 2 2 2 1 3 2 2 2 16 4 3 4 5 4 4 4 4 32 

98 P 48 <Rp. 500.000  1-3 bulan 1 5 5 1 3 4 5 4 28 4 4 5 2 4 5 4 5 33 

  
Keterangan: 

Jk = Jenis Kelamin   Lmn = Lama Menjadi Nasabah   X = Fluktuasi Harga Emas  J =  Jumlah 

U = Usia    Y = Minat Bertransaksi Nasabah  P = Pernyataan



 

 
 

LAMPIRAN 3. Statistik Data 

Statistik data berdasarkan jenis kelamin 
 
 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid      

L 48 48.5 48.5 49.5 

P 50 50.5 50.5 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 

Statistik data berdasarkan jenis kelamin 

 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 21 2 2.0 2.0 2.0 

22 4 4.0 4.1 6.1 

23 7 7.1 7.1 13.3 

24 5 5.1 5.1 18.4 

25 12 12.1 12.2 30.6 

26 2 2.0 2.0 32.7 

27 5 5.1 5.1 37.8 

28 7 7.1 7.1 44.9 

29 6 6.1 6.1 51.0 

30 5 5.1 5.1 56.1 

31 1 1.0 1.0 57.1 

32 5 5.1 5.1 62.2 

33 1 1.0 1.0 63.3 

34 2 2.0 2.0 65.3 



 

 
 

 
 

 
 
Statistik data berdasarkan pendapatan 

 
PENDAPATAN 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid      

>Rp. 2.000.000 59 59.6 59.6 60.6 

<Rp. 500.000 6 6.1 6.1 66.7 

Rp. 1.000.000 - 
1.500.000 

25 25.3 25.3 91.9 

Rp. 500.000 - 750.000 8 8.1 8.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
 

 
 

35 3 3.0 3.1 68.4 

36 1 1.0 1.0 69.4 

37 3 3.0 3.1 72.4 

38 5 5.1 5.1 77.6 

39 3 3.0 3.1 80.6 

40 4 4.0 4.1 84.7 

41 2 2.0 2.0 86.7 

42 4 4.0 4.1 90.8 

43 2 2.0 2.0 92.9 

45 4 4.0 4.1 96.9 

48 3 3.0 3.1 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

      

     



 

 
 

Statistik data berdasarkan lama menjadi nasabah 
 

 
Lama Mennjadi Nasabah 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  1 1.0 1.0 1.0 

1 tahun 51 51.5 51.5 52.5 

8-12 bulan 32 32.3 32.3 84.8 

1-3 bulan 4 4.0 4.0 88.9 

4 -7 bulan 11 11.1 11.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0  
 

 

  



 

 
 

LAMPIRAN 4. Deskripsi Jawaban Responden 

A. Deskripsi Jawaban Responden Tentang Variabel Fluktuasi harga emas 
(X) 
 

P1 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 24.2 24.5 24.5 

2 25 25.3 25.5 50.0 

3 9 9.1 9.2 59.2 

4 25 25.3 25.5 84.7 

5 15 15.2 15.3 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   
 

P2 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 5.1 5.1 5.1 

2 45 45.5 45.9 51.0 

3 14 14.1 14.3 65.3 

4 19 19.2 19.4 84.7 

5 15 15.2 15.3 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
 
 
 



 

 
 

P3 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 15.2 15.3 15.3 

2 34 34.3 34.7 50.0 

3 15 15.2 15.3 65.3 

4 24 24.2 24.5 89.8 

5 10 10.1 10.2 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   
 

P4 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 20.2 20.4 20.4 

2 44 44.4 44.9 65.3 

3 14 14.1 14.3 79.6 

4 15 15.2 15.3 94.9 

5 5 5.1 5.1 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

P5 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 19 19.2 19.4 19.4 

3 25 25.3 25.5 44.9 

4 34 34.3 34.7 79.6 

5 20 20.2 20.4 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   
 

P6 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 5.1 5.1 5.1 

2 49 49.5 50.0 55.1 

3 20 20.2 20.4 75.5 

4 15 15.2 15.3 90.8 

5 9 9.1 9.2 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   
 

P7 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 20 20.2 20.4 20.4 

3 38 38.4 38.8 59.2 

4 30 30.3 30.6 89.8 

5 10 10.1 10.2 100.0 



 

 
 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
P8 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 10 10.1 10.2 10.2 

2 15 15.2 15.3 25.5 

3 5 5.1 5.1 30.6 

4 40 40.4 40.8 71.4 

5 28 28.3 28.6 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 

B. Deskripsi Jawaban Responden Tentang Variabel Minat bertransaksi 
nasabah (Y) 

Statistics 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 JY 

N Valid 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Missing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
P1 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 5 5.1 5.1 5.1 

4 73 73.7 74.5 79.6 

5 20 20.2 20.4 100.0 



 

 
 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
P2 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 6 6.1 6.1 6.1 

4 62 62.6 63.3 69.4 

5 30 30.3 30.6 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
P3 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 5 5.1 5.1 5.1 

3 5 5.1 5.1 10.2 

4 67 67.7 68.4 78.6 

5 21 21.2 21.4 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
  



 

 
 

P4 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 21 21.2 21.4 21.4 

3 21 21.2 21.4 42.9 

4 40 40.4 40.8 83.7 

5 16 16.2 16.3 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
P5 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 11 11.1 11.2 11.2 

4 62 62.6 63.3 74.5 

5 25 25.3 25.5 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
P6 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 5 5.1 5.1 5.1 

3 5 5.1 5.1 10.2 

4 77 77.8 78.6 88.8 

5 11 11.1 11.2 100.0 

Total 98 99.0 100.0  



 

 
 

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
P7 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 15 15.2 15.3 15.3 

4 73 73.7 74.5 89.8 

5 10 10.1 10.2 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 
P8 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 5 5.1 5.1 5.1 

4 69 69.7 70.4 75.5 

5 24 24.2 24.5 100.0 

Total 98 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 99 100.0   

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 5. Output  Uji 

A. Output  uji validitas 
 
Fluktuasi harga emas (X) 

Correlations 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 JX 

P1 Pearson Correlation 1 .169 -.287** .646** -.263** .319** -.387** -.075 .359** 

Sig. (2-tailed)  .095 .004 .000 .009 .001 .000 .466 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

P2 Pearson Correlation .169 1 .288** .461** -.501** .756** .063 .294** .677** 

Sig. (2-tailed) .095  .004 .000 .000 .000 .535 .003 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

P3 Pearson Correlation -.287** .288** 1 -.131 .105 .164 .593** .065 .429** 

Sig. (2-tailed) .004 .004  .199 .301 .106 .000 .526 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

P4 Pearson Correlation .646** .461** -.131 1 -.498** .494** -.320** .005 .480** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .199  .000 .000 .001 .961 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

P5 Pearson Correlation -.263** -.501** .105 -.498** 1 -.348** .420** .493** .058 

Sig. (2-tailed) .009 .000 .301 .000  .000 .000 .000 .569 



 

 
 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

P6 Pearson Correlation .319** .756** .164 .494** -.348** 1 .188 .443** .793** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .106 .000 .000  .064 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

P7 Pearson Correlation -.387** .063 .593** -.320** .420** .188 1 .336** .415** 

Sig. (2-tailed) .000 .535 .000 .001 .000 .064  .001 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

P8 Pearson Correlation -.075 .294** .065 .005 .493** .443** .336** 1 .645** 

Sig. (2-tailed) .466 .003 .526 .961 .000 .000 .001  .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

JX Pearson Correlation .359** .677** .429** .480** .058 .793** .415** .645** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .569 .000 .000 .000  

N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

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

   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Minat bertransaksi nasabah (Y) 

Correlations 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 JY 

P1 Pearson Correlation 1 .512** .341** .239* .098 .011 .177 -.137 .626** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .018 .337 .915 .081 .183 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 96 97 

P2 Pearson Correlation .512** 1 .230* .193 .362** .030 .045 .191 .559** 

Sig. (2-tailed) .000  .023 .057 .000 .771 .661 .063 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 96 97 

P3 Pearson Correlation .341** .230* 1 -.211* -.022 .154 .158 .289** .392** 

Sig. (2-tailed) .001 .023  .037 .832 .129 .120 .004 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 96 97 

P4 Pearson Correlation .239* .193 -.211* 1 .306** -.150 .357** .079 .508** 

Sig. (2-tailed) .018 .057 .037  .002 .140 .000 .447 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 96 97 

P5 Pearson Correlation .098 .362** -.022 .306** 1 .303** .197 .589** .605** 

Sig. (2-tailed) .337 .000 .832 .002  .002 .052 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 96 97 

P6 Pearson Correlation .011 .030 .154 -.150 .303** 1 .329** .558** .419** 



 

 
 

Sig. (2-tailed) .915 .771 .129 .140 .002  .001 .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 96 97 

P7 Pearson Correlation .177 .045 .158 .357** .197 .329** 1 .440** .569** 

Sig. (2-tailed) .081 .661 .120 .000 .052 .001  .000 .000 

N 98 98 98 98 98 98 98 96 97 

P8 Pearson Correlation -.137 .191 .289** .079 .589** .558** .440** 1 .662** 

Sig. (2-tailed) .183 .063 .004 .447 .000 .000 .000  .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 95 

JY Pearson Correlation .626** .559** .392** .508** .605** .419** .569** .662** 1 

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

N 97 97 97 97 97 97 97 95 97 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

 
 

Output  uji reliabilitas 

 
Fluktuasi Harga Emas 
 
Reliability Statistics 
Fluktuasi Harga Emas 
 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases Valid 98 99.0 

Excludeda 1 1.0 

Total 99 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.529 8 
 
MinatBertansaksiNasabah 
 

Case Processing Summary 
  N % 

Cases Valid 98 99.0 

Excludeda 1 1.0 

Total 99 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
  



 

 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.623 8 
 

 
A. Output  ujiRegresi Linier Sederhana 

 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 FLUKTUASI 
HARGA 
EMASa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: MINAT 
BERTRANSAKSI 
 

B. Output Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .106a .011 .001 2.746 
a. Predictors: (Constant), FLUKTUASI HARGA EMAS 

 

  
 

 

  



 

 
 

C. Output Uji Simultan (F) 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.220 1 8.220 1.090 .299a 

Residual 723.831 96 7.540   

Total 732.051 97    

a. Predictors: (Constant), FLUKTUASI HARGA EMAS   

b. Dependent Variable: MINAT BERTRANSAKSI   
 
 

D. Output Uji Persial (T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.634 1.501  20.415 .000 

FLUKTUASI 
HARGA EMAS 

.064 .061 .106 1.044 .299 

a. Dependent Variable: MINAT BERTRANSAKSI    
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