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ABSTRAK 

  

Kepercayan nasabah yaitu keyakinan bahwa di satu produk ada atribut 

tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, dan adanya 

pembelajaran dan pengalaman. Kepercayaan nasabah Pegadaian Syariah dapat 

timbul diantaranya karena tingkat kenyamanan nasabah dalam melakukan 

transaksi dan keamanan khususnya dalam penyimpanan barang berharga milik 

nasabah. Salah satu produk yang paling diminati nasabah Pegadaian Syariah 

adalah pembiayaan rahn, pembiayaan rahn adalah produk jasa gadai yang 

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut 

biaya administrasi dan Ujrah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang 

jaminan). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel independen (pembiayaan rahn) terhadap variabel dependen (kepercayaan 

nasabah) di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. Penelitian ini 

dilakukan di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. Penelitian 

ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, 

yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 95 responden. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah insidental sampling. Teknik analisis 

data dilakukan dengan analisis regresi sederhana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji hipotesis, 

diperoleh thitung sebesar 11,886 atau thitung> ttabel (11,886 > 1,986). Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa variabel pembiayaan rahn berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas Palembang. 

Kata Kunci: Pembiayaan Rahn, Kepercayaan Nasabah, Pegadaian Syariah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Huruf Konsonan 

 q = ق z = ز a = أ

 k = ك s = س b =  ب

 l = ل sy = ش t = ت

 m = م sh = ص ś = ث

 n = ن dh = ض j = ج

 w = و th = ط h = ح

 h = ه zh = ظ kh = خ

 ` = ء a‘ = ع d = د

 y = ي gh = غ dz = ذ

  f = ف r = ر

B. Ta Marbuthah 

1. Ta marbutha hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh, dan 

dammah, maka translitrasinya adalah /t/. 

2. Ta marbutha yang mati atau mendapat harakat sukun, maka translitrasinya 

adalah /h/. 

Contoh: 

 Raudlah al-athfāl: روضة اال طفال

 Al-madinal al-munawwarah : املد ينة املنورة
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C. Huruf  Vokal 

1. Vokal Tunggal 

a. Fathah (---) = a 

b. Kasrah (---) = i 

c. Dhammah (---) =   u 

 

2. VokalRangkap 

a. (اي)  =  ay   

b. (اي)   =  iy 

c. (او)   =  uw   

3. VokalPanjang 

a. (ا---)  =  a 

b. (ي---)  =  i 

c. (و---)  =  u 

D. Kata Sandang 

Penulisan al qamariyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

1.   Al qamariyah    ”الحمد“   ditulis al-hamd 

2.   Al syamsiyah   “النمل“   ditulis al-naml 

 

E. Daftar Singkatan 

H  =  Hijriyah 

M  =  Masehi 

h.  =  halaman 

swt. =  subħânahu wa ta‘âlâ 

saw. =  sall Allâh ‘alaih wa sallam 

QS. =  al-Qur`ân Surat 

HR. =  Hadis Riwayat 

terj. =  terjemah 
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F. HurufBesar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

G. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman translitrasi ini dan 

ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem 

ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi 

syariah berpedoman penuh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang 

melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, 

sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.1 Kesejahteraan masyarakat 

dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur dari segi materil, namun 

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. 

Ekonomi Konvensional telah menjadikan uang sebagai suatu komoditas, 

sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada 

difungsikan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Islam memandang uang hanya 

sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan sebagai barang dagangan 

(komoditas) yang diperjual belikan. Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama 

seperi Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Hal 

dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya “Money in Islam: a Study in Islamic 

Political Economy”, bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan 

pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.2 

                                                           
1
 Ahmad Mujahirin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 45 

2
 Ibid, hal 46  
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Kebutuhan terhadap uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang 

mendesak dan tidak diduga-duga. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan 

tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang 

dimiliki. Sesuai namanya, pegadaian adalah tempat di mana seseorang bisa datang 

meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Slogan 

pegadaian saat ini adalah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.3 

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang 

fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadaian 

menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank yang khas. Pertama, 

transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman 

melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar Hukum Gadai dan 

bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua, usaha 

pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, 

yaitu Perum Pegadaian.  

Secara umum, tujuan ideal dari perum pegadaian adalah penyediaan dana 

dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan 

menengah kebawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, dan lain 

sebagainya. Keberadaan Pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya 

lembaga keuangan nonformal yang cenderung merugikan masyarakat seperti 

pengijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, dan lain-lain. Lembaga keuangan 

nonformal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak 

                                                           
3
 Totok Budisantoso, Sigit Triandaru,  Bank dan lembaga keuangan lainnya, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), hal 211 
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masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, dan keterisolasian suatu 

masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuntungan sangat tinggi 

secara tidak wajar.4 

Ada dua hal yang menyebabkan pegadaian merupakan lembaga keuangan 

bukan bank. Satu, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip 

dengan pinjaman melalui kredit bank (diatur secara terpisah atas dasar hukum 

gadai bukan dengan peraturan pinjaman biasa). Dua, usaha pegadaian di Indonesia 

secara legal dimonopoli hanya oleh satu badan usaha saja, yaitu Pegadaian.5 

Pegadaian syariah mengeluarkan produk berbasis syariah. Pada dasarnya, 

produk-produk berbasis syariah 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 syariah atau dikenal 

dengan istilah rahn, dalam pengoprasiannya menggunakan metode Fee Base 

Income (FBI) atau Mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam 

mempergunakan mahrum bih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda 

misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, 

penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakainya. Oleh karenanya, 

pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI).6 

                                                           
4
 Ibid, hal 211-212 

5
 Ibid, hal 212 

6
 Ibid, hal 223 
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Produk-produk di Pegadaian Syriah adalah Rahn (jasa gadai berprinsip 

syariah), Mulia (investasi yang sangat likuid sepanjang masa), Arrum 

(pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah), Amanah (pembiayaan 

kepemilikan kendaraan bermotor).7 Jika masyarakat ditanya mengenai apa yang 

mereka ketahui mengenai Pegadaian Syariah, maka jawabannya adalah gadai. 

Selain itu juga menyatakan bahwa gadai di pegadaian konvensional sama karena 

dipungut tambahan dimana pada pegadaian konvensional disebut dengan bunga, 

sedangkan di pegadaian syariah disebut dengan ujroh. Sebagian masyarakat 

menganggap pegadaian hanya menyediakan akad gadai. Dengan ilustrasi mereka 

datang ke pegadaian, menggadaikan barang jaminan lalu mereka akan 

mendapatkan uang dari barang yang mereka gadaikan. Dengan mudahnya 

menggadaikan barang di pegadaian syariah maka akad gadai/ pembiayaan rahn 

yang lebih diminati dan dikenal masyarakat, tetapi pada kenyataanya, pegadaian 

menyediakan banyak produk selain pembiayaan rahn itu sendiri. 

Kepercayaan nasabah yaitu suatu keyakinan nasabah di salah satu produk 

tertentu, keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang,  adanya pembelajaran 

dan pengalaman. Sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan rahn, calon 

nasabah langsung mempercayai semuanya kepada pihak pegadaian syariah, 

karena kondisi calon nasabah yang sedang memerlukan kebutuhan yang harus 

dipenuhi secara mendesak sehingga pegadaian syariah menjadi solusi yang tepat. 

adapun sebagian orang yang kurang mempercayai terhadap pegadaian syariah 

tetapi masih melanjutkan pengajuan pembiayaan rahn tersebut untuk memenuhi 

                                                           
7
 Muhammad Habiburahim, Mengenal Pegadaian Syariah, (Jakarta: Kuwais, 2012), hal 

248 
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kebutuhannya dan pegadaian syariah dapat dengan mudah memberi pembiayaan 

dengan syarat hanya membawa jaminan. Sebagian nasabah tersebut kurang 

mempercayai pegadaian syariah tentang keamanan jaminan barang berharga milik 

nasabah yang dimana Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang tidak 

memiliki penjagaan 24 jam. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya research 

gap dari pembiayaan rahn yang mempengaruhi kepercayaan nasabah, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Research Gap Pembiayaan Rahn Terhadap Kepercayaan Nasabah 

 

 

Pengaruh Pembiayaan 

Rahn Terhadap 

Kepercayaan Nasabah 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh positif 

antara pembiayaan rahn 

terhadap kepercayaan 

nasabah 

1. Muhammad Muzzaki  

2. Nana Diana  

3. Ulfa Azizi  

4. Danny Febrian 

5. Galis Kurnia Afdhila 

Tidak terdapat pengaruh 

antara pembiayaan rahn 

terhadap kepercayaan 

nasabah 

1. Ii Mandasari 

2. Yalisma Dewi 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber 

 Pengaruh pembiayaan rahn terhadap kepercayaan nasabah yang diteliti 

oleh Muhammad Muzzaki, Nana Diana, Ulfa Azizi, Danny Febrian, dan Galis 

Kurnia Afdhila menunjukkan bahwa pembiayaan rahn berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan nasabah. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Ii Mandasari dan Yalisma Dewi yang menunjukkan bahwa 

pembiayaan rahn tidak berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. 

Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang membutuhkan strategi 

yang jitu, guna mempertahankan eksistensi Pegadaian Syari’ah tersebut dalam 

upaya mewujudkan hubungan antara Pegadaian Syari’ah dengan nasabah agar 

terjalin secara baik. Melihat  hal di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas 

Palembang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat 

kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat 

kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a) Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya lulusan D3 Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang. 

b) Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Nasabah.  

2. Bagi Pihak Pegadaian 

Adalah untuk memberikan masukan, evaluasi dan pemikiran bagi PT 

Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang khususnya dalam hal 

berhubungan dengan pentingnya tingkat kepercayaan nasabah. 

3. Bagi Lembaga Akademisi dan Peneliti 

Dapat dijadikan referensi selanjutnya dan memberikan informasi serta 

pengetahuan kepada pihak akademisi dan peneliti mengenai Pengaruh 

Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian 

Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang 
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E. Sistematika Penulisan 

  Sistematika dari penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-

masing dirincikan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Bab satu berisi pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab dua ini berisi  teori pembiayaan rahn, kepercayaan nasabah, 

pegadaian syariah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian  

 Bab tiga ini berisi tentang definisi operasional variabel, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan 

data, variabel-variabel penelitian, instrumen penelitian dan teknik 

analisis data yang dipakai dalam penelitian untuk memperoleh 

informasi agar dapat di analisis. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab empat berisi tentang karakteristik responden, data deskritif, 

analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB V Kesimpulan  

 Bab lima berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan Rahn Menurut Ahli 

a. Pengertian pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank/ non bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.8  

Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam 

menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan 

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.9 

b. Unsur Pembiayaan 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan 

demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini 

berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan 

oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang

                                                           
8
 Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2013), hal 85 
9
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 105 
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disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu 

meliputi:10 

1) Lembaga keuangan, yaitu badan usaha yang memberi pembiayaan kepada 

pihak lain yang membutuhkan dana.  

2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima 

pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan 

jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.  

3) Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan 

antara lembaga keuangan dan pihak nasabah/ mitra. 

4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.  

5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing 

loan).  

6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa 

tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. 

c. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan berfungsi 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan 

usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan 

usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana, begitupun sebaliknya. 

 

                                                           
10

 Ibid, hal 107 
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Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:11 

1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. 

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini 

seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka 

pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang 

dan jasa. 

2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. 

Lembaga keuangan dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara 

untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

membutuhkan dana.  

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. 

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang 

beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.  

d. Pengertian Rahn 

Al Rahn adalah akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah 

(Rahin) kepada pihak bank/ non bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian 

atau seluruh utang.12 

                                                           
11

 Ibid, hal 108-109 
12

 Totok Budisantoso, Nuritomo, Bank dan lembaga keuangan lainnya, (Jakarta:  

Salemba Empat, 2014) , hal 216 
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Menurut etimologi ar-rahn berarti Atsubuutu wa Dawamu artinya 

tetap dan kekal, atau al-Habsu wa Luzumu artinya pengekangan dan 

keharusan dan juga bisa berarti jaminan. 

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya 

sebagai berikut:13 

1) Menurut Sayyid Sabiq, ar-rahn adalah menjadikan barang berharga 

menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang. 

2) Menurut Muhammad Rawas Qal’ahji penyusun buku Ensklopedi Fiqih 

Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa ar-rahn adalah menguatkan 

utang dengan jaminan utang. 

3) Menurut Masifuq Zuhdi ar-rahn adalah perjanjian atau akad pinjam 

meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. 

4) Menurut Nasrun Haroen, ar-rahn adalah menjadikan suatu (barang) 

sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai 

pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhan ataupun sebagiannya. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ar-rahn adalah 

menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan 

tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. 

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk 

menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai 

                                                           
13

 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh muamalat, (Jakarta: PT 

Kharisma Putra Utama, 2010), hal 265 

 



13 
 

 
 

uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang 

memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. 

Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang. 

e. Dasar Hukum Rahn 

Gadai dalam fiqh (rahn) hukumnya boleh (jaiz). Kebolehan 

bertransaksi dengan sistem gadai dapat dilihat dalam Al-Quran, Hadis Nabi 

s.a.w, ijma’ (kesepakatan para ulama) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

1. Al-Quran (Surah Al-Baqarah ayat 283) 

...َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِب ا فَِرهَاٌن َمْقبُوَضةٌ 
14  

Dalam ayat ini walaupun disebutkan ”dalam perjalanan” namun 

tetap menunjukkan keumumannya. Yakni, baik dalam perjalanan maupun 

tidak dalam perjalanan. Kata “dalam perjalanan” pada ayat ini hanya 

menunjukkan keadaan  yang biasa membutuhkan sistem tersebut. 

2. Hadis Nabi s.a.w 

a) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia 

berkata:15 

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan 

dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah 

baju besi kepadanya." 

b) Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu 

Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:16 

                                                           
14

 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang...” (QS.Al-Baqarah[2]:283) 
15

 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2014) hal 2 
16

 Ibid 
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"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

risikonya." 

 

c) Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. 

bersabda:17 

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki 

dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan 

dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang 

menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 

menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. " 

3. Ijma’ (kesepakatan para ulama) 

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. 

Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula 

landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyari’atkan 

pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Namun 

demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam 

bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.18 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional nomor: 92/DSN-MUIIIV 12014 tanggal 2 April 2014 Tentang 

pembiayaan yang disertai rahn (at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn) dengan 

ketentuan sebagai berikut:19 

a) Ketentuan Umum  

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:20 

                                                           
17

 Ibid 
18

 Muhammad Habiburahim, Op.cit, hal 105  
19

 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Op.cit, hal 4 
20

 Ibid 
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1) Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 

26/DSN-MUIIIII/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI 

Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily; 

2) Akad Jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-

MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV 12000 tentang Murabahah; fatwa 

DSN-MUI Nomor: 05IDSN-MUIIIVI2000 tentang Jual-Beli 

Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06IDSN-MUI/IV/2000 

tentang Jual-Beli Istishna'; 

3) Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 

19IDSN-MUIIIV/2001 tentang al-Qardh; 

4) Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 

09IDSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 

5) Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI 

Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; 

6) Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI 

Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah 

(Qiradh); 

7) Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 

43/DSN-MUIIVIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh); 

8) Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban 

untuk: bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta 

tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya); 
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b) Ketentuan Hukum21 

Semua bentuk pembiayaanlpenyaluran dana Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan 

dalam fatwa ini. 

c) Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)22 

1) Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik 

benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat 

diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek 

syariah atau surat berharga syariah lainnya; 

2) Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari 

kepemilikan bersamaJpart of undivided ownership), maka musya' 

yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;  

3) Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan. 

d) Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain)23 

1) Utang boleh dalam bentuk uang danlatau barang; 

2) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus 

kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 

111DSN-MUIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c) 

3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) danlatau kualitasnya serta 

jangka waktunya; 

                                                           
21

 Ibid, hal 5 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
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4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu 

pernbayaran; 

5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal 

diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh: 

a. mengenakan ta 'widh dan ta 'zir dalam hal Rahin melanggar 

perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;  

b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu 

pembayaran utang diperpanjang. 

e) Ketentuan terkait Akad24 

1) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-

dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') 

yang tidak tunai, atau akad sewa-rnenyewa (ijarah) yang pembayaran 

ujrahnya tidak tunai; 

2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang 

jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah tidak melakukan 

penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah 

boleh meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-

Amin, antara lain syarik; mudharib, dan musta j'ir) atau pihak ketiga. 

3) Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat 

dieksekusi apabila pemegang amanah tal-Amin, antara lain syarik, 

mudharib, dan musta 'jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu: 

                                                           
24

 Ibid 
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a. Ta 'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak 

semestinya dilakukan; 

b. Taqshir (tafrith), yaitu - tidak melakukan sesuatu yang 

boleh/semestinya dilakukan; atau c. Mukhalafat al-syuruth, yaitu 

melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan 

syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad; 

f) Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin25 

1) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual-beli (al-

bai') yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan Murtahin 

hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli; 

2) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewamenyewa 

(ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan 

Murtahin hanya berasal dari ujrah; 

3) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang 

(akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu 'nah 

(jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus 

ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah; 

4) Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka 

pendapatanlpenghasilan Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal) hanya 

berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang 

Amanah (Syarik- Pengelola/ Mudharib); 

g) Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn26 

                                                           
25

 Ibid, hal 6 
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1) Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau 

menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan Marhun 

kepada Rahin; 

2) Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan 

kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Murtahin 

wajib mengingatkanlmemberitahukan tentang kewajibannya; 

3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan 

asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh 

melakukan hal-hal berikut: 

a. Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur 

dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 

tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau  

b. Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi 

utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan 

harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku 

pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) 

jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal), berlaku 

substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang 

Rahn (ketentuan ketiga angka 5). 

h) Kedelapan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa 

                                                                                                                                                               
26

 Ibid 
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berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.27 

f. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai (Rahn) 

Setiap akad harus mempunyai syarat sah dan rukun yang telah 

ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal 

ini, namun secara syarat sah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai 

berikut:28 

1. Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul. 

2. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang 

yang menerima gadai (murtahin). 

3. Harta atau barang yang dijadikan jaminan (marhun). 

4. Hutang (Marhun bih). 

Syarat sah dalam transaksi gadai (rahn) adalah sebagai berikut:29 

1. Shigat. Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan 

masa yang akan datang. Misalnya; rahin mensyaratkan apabila tenggang 

waktu marhunbih habis dan marhunbih belum terbayar, maka rahin dapat 

diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung 

kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar 

akad itu disaksikan oleh dua orang. 

2. Orang yang berakad. Baik rahin maupun martahin harus cakap dalam 

melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu 

                                                           
27

 Ibid, hal 7 
28

 Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hal 32 
29

 Ibid, hal 32-33 
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melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang 

mumayyis dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik 

dan yang buruk 

3. Mahrun bih. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada 

murtahin; merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat 

dimanfaatkan, maka tidak syah; barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. 

4. Marhun. Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang 

dengan marhun bih; marhun harus mempunyai nilai dan dapat 

dimanfaatkan; harus jenis dan spesifik; marhun itu secara sah dimiliki oleh 

rahin; merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa 

tempat. 

B. Kepercayaan Nasabah Menurut Ahli 

a. Pengertian Kepercayaan 

Kepercayan yaitu keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut 

tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, dan adanya 

pembelajaran dan pengalaman.30 

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali 

di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank atau 

non bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan 

tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan 

                                                           
30

 Taufiq Amir, Dinamika Pemasaran: Jelajahi Dan Rasakan, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada,2005), Hal 8 
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penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terdapat nasabah 

pemohon kredit.31 

Kepercayaan yang dimaksud yaitu kreditur memberikan kepercayaan 

kepada pihak yang menerma pinjaman (debitur) bahwa debitur akan 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka 

waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank atau non bank memberikan pinjaman 

kepada pihak lain, sama artinya dengan bank atau non bank memberikan 

kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat 

memenuhi kewajibannya.32 

Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar 

rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Menurut Rotter, kepercayaan adalah 

suatu proses ketergantungan historis yang didasarkan pada sampel-sampel 

pengalaman yang relevan namun terbatas.33 

Robin dan Judge mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu 

pengharapan positif bahwa pihak-pihak lain tidak akan melalui perkataan, 

tindakan atau keputusan mengambil kesempatan melukai pihak lain. 

Sedangkan McShane dan Von Glinow menyatakan bahwa kepercayaan 

merujuk pada suatu pengharapan positif seseorang terhadap orang lain pada 

suatu situasi yang melibatkan risiko.34 

                                                           
31

 Kasmir, Op.cit., hal 87 
32

 Ismail, Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi, (Jakarta: Predana Media 

Group 2010), hal 95 
33

 Alifuddin dan Mashur Razak, Kewirausahaan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: MAGNA 

Script Publishing), hal 165 
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Bagi Roissesau et al, kepercayaan merupakan keadaan psikologis 

yang terdiri atas keinginan untuk menerima suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan yang didasarkan pada penghadapan positif seseorang akan 

keinginan atau perilaku pihak lain.35 LePine dan Wesson mendefinisikan 

kepercayaan sebagai suatu keinginan untuk menggantungkan diri pada 

otoritas yang didasarkan pada pengharapan positif akan tindakan dan 

perhatian otoritas.36 

Jadi, pengertian kepercayaan menurut peneliti adalah suatu pemikiran 

akan keyakinan seseorang terhadap tindakan yang dilakukannya, contohnya 

yaitu apabila seseorang ingin menggadaikan barang berharganya di pegadaian 

syariah, maka seseorang tersebut menaruh kepercayaan kepada pegadaian dan 

telah yakin dengan keputusannya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Nasabah  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah 

terhadap perusahaan adalah sebagai berikut ini.37 

1) Pengalaman (Experienced) 

Pengalaman adalah relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 

perusahaan, mengenai bisnis dan prestasi perusahaan dalam bidang 

perekonomian dan lain sebagainya. Pengalaman yang banyak dan 

                                                           
35

 Ibid 
36

 Ibid, hal 166 
37

 Panca Winahyuningsih, Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen pada Hotel Griptha Kudus, Jurnal Sosial Budaya (Universitas Muria Kudus: 

2010), ISSN : 1979-6889,  hal 3 
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menarik dalam bisnis, akan membuat perusahaan lebih memahami 

keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

2) Kualitas kerja 

Kualitas kerja adalah proses dan hasil kerja perusahaan yang dapat 

dinilai oleh sebagian pelanggan atau masyarakat. Kualitas kerja yang 

tidak terbatas akan menghasilkan kepercayaan yang berkualitas. 

3) Kecerdasan  

Kemampuan perusahaan dalam mengelola masalah yang terjadi 

dalam perusahaan. Kecerdasan juga dapat membangun kepercayaan, 

karena kredibilitas yang tinggi tanpa didasari oleh kecerdasan dalam 

menarik pelanggan tidak mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan. 

C. Pegadaian Syariah 

a. Definisi Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang 

menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 

yang ditujukan untuk mencegah praktek pegadaian gelap, riba, serta pinjaman 

tidak wajar lainnya. Gadai (ar-rahn) secara bahasa dapat diartikan sebagai (al 

stubut,al habs) yaitu penetapan dan penahanan.38 

Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di 

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 

lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke 
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masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas.39 

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai 

adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu 

barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang 

berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas 

nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut 

memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang 

bergerak yang telah diserahkan untung melunasi utang apabila pihak yang 

berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan 

barang-barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan 

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 

Dan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan; 

2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan; 

3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. 

b. Produk Pegadaian Syariah 

Produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat 

berupa: 

1. Produk Pembiayaan 
                                                           

39
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a) Gadai Syariah (Rahn) 

Gadai Syariah (Rahn) adalah sisitem pinjaman yang mudah dan 

praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai 

syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, 

elektronik dan kendaraan bermotor.40 

b) ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil) 

ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil) adalah skim 

pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil 

untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian 

secara angsuran, menggunakan jaminan emas ataupun BPKB 

mobil/motor.41 

c) MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang 

menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang 

tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan 

aman secara riil.42 

d) AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 

AMANAH adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan 

pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini 

menerapkan sistem syariah dengan akad Murabahah, yaitu pemberian 

pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu 
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 Ibid, hal 250 
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dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya 

penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, 

surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. 

2. Layanan  Jasa 

a) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. 

Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan 

barang sebagai jaminan. Barang gadai harus berbentuk barang bergerak, 

oleh karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan 

jumlah dari barang yang digadaikan.43 

b) Jasa Taksiran. Disamping memberikan pinjaman kepada masyarakat, 

pegadain syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran 

atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksirkan biasanya meliputi semua 

barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka 

yang ingin mengetahui barang seperti, emas, perak, dan berlian, biaya 

yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang. 

c) Jasa Titipan (ijarah). Pegadaian syariah juga menerima titipan barang 

dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, 

ijazah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan 

perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama atau karena 

penyimpanan di rumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan 

tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang 

berupa ongkos penitipan. 
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d) Penjualan logam mulia, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat 

penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Gold 

counter ini semacam toko dengan emas galeri 24, dimana setiap 

pembelian emas di toko milik pegadaian syariah akan dilampiri 

sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi 

masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan image. Dengan 

sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan 

keaslian emas.44 

D. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul yang saya 

ambil mengenai pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat kepercayaan nasabah 

di PT. Pegadaian syariah unit pasar perumnas Palembang: 

Muhammad Muzzaki (2011) menjelaskan tentang Analisis Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produk Serta Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan 

Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, dapat disimpulkan 

bahwa Variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit 

Semarang; Variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit 

Semarang; Variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk mempunyai pengaruh 
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yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang 

Majapahit Semarang.45 

Nana Diana (2016) menjelaskan tentang Pengaruh Pembiayaan Gadai 

Emas dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah, 

dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan gadai emas dan pembiayaan A-

Rum berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba, jika jumlah pembiayaan 

gadai emas dan pembiayaan Ar-Rum naik maka perolehan laba pun akan naik, 

Sebaliknya apabila jumlah pembiayaan gadai emas dan pembiayaan Ar-rum turun 

maka laba bersih akan terdorong untuk turun juga.46 

Ulfa Azizi (2015) menjelaskan tentang Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Kepercayaan, Promosi dan Risiko Terhadap Kepuasan Nasabah pada 

Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan, kepercayaan dan risiko berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Langsa; Tidak ada pengaruh promosi terhadap kepuasan nasabah pada 

gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa; variabel kualitas pelayanan, 

kepercayaan, promosi dan risiko terhadap kepuasan nasabah pada produk gadai 
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 Muhammad Muzzaki, Analisis Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Serta 

Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit 

Semarang, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011) 
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 Nana Diana, Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap 
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emas masih ada faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah dalam minat 

terhadap produk gadai emas.47 

Danny Febrian (2015) menjelaskan tentang Analisis Pengaruh Tingkat 

Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn 

pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013), dapat disimpulkan 

bahwa Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Penyaluran Kredit Rahn; Pendapatan Pegadaian berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn; Harga Emas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn; Secara bersama-sama variabel 

Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas berpengaruh secara 

signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn.48 

Galis Kurnia Afdhila (2015) menjelaskan tentang Analisis Implementasi 

Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang 

Landungsari Malang, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik pembiayaan rahn, Pegadaian Syariah 

tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan rahn yang 

ditetapkan oleh DSN MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang 

telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga 

keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada pula 

beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara 
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praktik dan konsep dasar pembiayaan rahn. Dalam pembiayaan gadai syariah 

terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai 

penetapan tarif ujroh yang secara substantif masih berdasarkam pinjaman, biaya 

administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya 

penggabungan akad rahn dan ijarah. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan 

barang jaminan pihak Pegadaian Syariah telah menerapkan ketentuan fatwa DSN 

MUI dengan baik.49 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Penulis 

(tahun) 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Muhammad 

Muzzaki 

(2011) 

Analisis 

kualitas 

Pelayanan dan 

Kualitas 

Produk Serta 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Kepercayaan 

nasabah Pada 

Pegadaian 

Syariah 

Cabang 

Majapahit 

Semarang 

Variabel kualitas 

pelayanan dan 

kualitas produk 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepercayaan 

nasabah pada 

Pegadaian Syariah 

Cabang Majapahit 

Semarang 

(1)Menggunakan 

metode kuantitatif 

(2)Membahas 

tentang 

kepercayaan 

nasabah 

(1)Membahas 

tentang kualitas 

pelayanan dan 

kualitas produk 

serta 

pengaruhnya 

pada Pegadaian 

Syariah cabang 

majapahit 

Semarang 

 

2 Nana Diana 

(2016) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Gadai Emas 

dan 

Pembiayaan 

Ar-Rum 

Terhadap 

Jumlah 

pembiayaan gadai 

emas dan 

pembiayaan A-

Rum berpengaruh 

signifikan terhadap 

perolehan laba 

(1)Menggunakan 

metode kuantitatif 

(2)Membahas 

tentang 

pembiayaan gadai 

emas (rahn) 

(1)Membahas 

tentang 

pembiayaan Ar-

Rum 

(2)Membahas 

tentang 

perolehan laba 

                                                           
49
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Perolehan 

Laba 

Pegadaian 

Syariah 

3 Ulfa Azizi 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kepercayaan, 

Promosi dan 

Risiko 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah pada 

Produk Gadai 

Emas di Bank 

Syariah 

Mandiri 

Langsa 

Kualitas pelayanan, 

kepercayaan dan 

risiko berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah 

pada gadai emas di 

Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Langsa 

(1)Menggunakan 

metode kuantitatif 

(2)Membahas 

tentang 

kepercayaan 

nasabah 

 

(1)Membahas 

tentang kualitas 

pelayanan 

(2)Membahas 

tentang 

kepuasan 

nasabah pada 

gadai emas 

(3)Lokasi 

penelitian di 

Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Langsa 

4 Danny 

Febrian 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Tingkat Inflasi, 

Pendapatan 

Pegadaian dan 

Harga Emas 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit Rahn 

pada PT 

Pegadaian 

Syariah di 

Indonesia 

(Periode 2005-

2013) 

Variabel Tingkat 

Inflasi, Pendapatan 

Pegadaian dan 

Harga Emas 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Penyaluran Kredit 

Rahn 

(1)Menggunakan 

metode kuantitatif 

(2)Membahas 

tentang 

pembiayaan rahn 

(1)Membahas 

tentang tingkat 

inflasi  

(2)Membahas 

tentang 

pendapatan 

pegadaian 

5 Galis 

Kurnia 

Afdhila 

(2015) 

Analisis 

Implementasi 

Pembiayaan 

Ar-Rahn 

(Gadai 

Syariah) pada 

Kantor 

Pegadaian 

Syariah 

Cabang 

Landungsari 

Malang 

Pegadaian Syariah 

tidak sepenuhnya 

berseberangan 

dengan konsep 

dasar pembiayaan 

rahn yang 

ditetapkan oleh 

DSN MUI. Dalam 

transaksinya 

terdapat beberapa 

aspek yang telah 

memenuhi fatwa 

Membahas 

tentang 

pembiayaan ar-

rahn 

(1)Menggunaka

n metode 

kualitatif 

(2)Membahas 

tentang suatu 

pelaksanaan 

pembiayaan ar-

rahn pada 

kantor 

Pegadaian 

Syariah cabang 

landungsari 
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DSN-MUI dan 

dapat dijadikan 

contoh bagi 

lembaga keuangan 

syariah lain yang 

belum 

memenuhinya. 

Namun demikian, 

ada pula beberapa 

rekomendasi yang 

peneliti berikan 

terkait adanya 

perbedaan antara 

praktik dan konsep 

dasar pembiayaan 

rahn. 

Malang 

 

Dari penelitian terdahulu diatas, maka penulis menyatakan bahwa tidak 

adanya persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, perbedaan dengan yang 

penulis bahas yaitu tentang pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat 

kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang 

yang menjelaskan bagaimana pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat 

kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. 

E. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini, diketahui ada dua variabel, yaitu: variabel 

independen dan  variabel dependen. Variabel independen adalah pembiayaan 

rahn, sedangkan variabel dependen adalah kepercayaan nasabah. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Muhammad Muzzaki (2011) 

tentang Analisis kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Serta Pengaruhnya 

Terhadap Kepercayaan nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit 
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Semarang maka model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka 

berfikir teoritis, sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir Teoritis 

 

 

 

 

F. Pengembangan Hipotesis 

Pembiayaan rahn adalah produk jasa gadai dengan akad rahn yaitu akad 

penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada pihak pegadaian 

syariah (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.50 Dalam 

melakukan pembiayaan rahn, nasabah memberikan kepercayaan kepada 

Pegadaian Syariah terhadap barang berharganya. Kepercayan yaitu keyakinan kita 

bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi 

yang berulang, dan adanya pembelajaran dan pengalaman. 

Jika masyarakat ditanya mengenai apa yang mereka ketahui mengenai 

Pegadaian Syariah, maka jawabannya adalah gadai. Sebagian masyarakat 

menganggap pegadaian hanya menyediakan akad gadai dengan ilustrasi mereka 

datang ke pegadaian, menggadaikan barang jaminan lalu mereka akan 

mendapatkan uang dari barang yang mereka gadaikan. Dengan mudahnya 
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Kepercayaan Nasabah (Y) 

 

Pembiayaan Rahn (X) 
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menggadaikan barang di pegadaian syariah maka akad gadai/ pembiayaan rahn 

yang lebih diminati dan dikenal masyarakat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Muhammad Muzzaki (2011) 

yang meneliti tentang Analisis Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Serta 

Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang 

Majapahit Semarang, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan 

kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan 

nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:51 

Ha: Kualitas pelayanan (X1) dan kualitas produk (X2) berpengaruh yang 

signifikan terhadap kepercayaan nasabah (Y) pada Pegadaian Syariah Cabang 

Majapahit Semarang. 

Dari telaah pustaka diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai 

jawaban sementara atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho: Pembiayaan rahn (X) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan 

nasabah (Y) di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. 

Ha: Pembiayaan rahn (X) berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah (Y) 

di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Variabel Penelitian 

Variabel dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada dan 

keberadaannya memiliki lebih dari satu label atau lebih dari satu nilai.52 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang kemunculannya diasumsikan 

menjadi sebab munculnya variabel lain.53 Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Pembiayaan Rahn (X) 

b. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang kemunculannya diasumsikan 

sebagai akibat dari adanya variabel sebab.54 Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah Kepercayaan nasabah (Y) 

B. Definisi Operasional Variabel 

 

Tabel 3.1 

Variabel dan Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

1. Pembiayaan Rahn Pembiayaan rahn adalah 

produk jasa gadai 

dengan akad rahn yaitu 

akad penyerahan barang 

harta (Marhun) dan 

nasabah (Rahin) kepada 

pihak pegadaian syariah 

a) Shighat (ijab dan 

qabul) 

b) Orang yang berakad 

c) Mahrun (barang yang 

dijadikan jaminan) 

d) Mahrun bih (hutang) 

                                                           
52

Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

hal 75  
53

Ibid, hal 76  
54

Ibid  
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(Murtahin) sebagai 

jaminan sebagian atau 

seluruh utang.55 

2. Kepercayaan nasabah Kepercayan nasabah 

yaitu keyakinan bahwa 

di satu produk ada 

atribut tertentu. 

Keyakinan ini muncul 

dari persepsi yang 

berulang, dan adanya 

pembelajaran dan 

pengalaman.56 

a) Melakukan transaksi 

ulang  

b) Menolak produk 

pesaing 

c) Melibatkan kesediaan 

untuk menempatkan 

diri dalam resiko 

 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka, dan analisisnya 

menggunakan statistik, baik secara langsung digali dari hasil penelitian 

maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.57 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis atau macam data yang dikumpulkan oleh 

penulis berdasarkan sumbernya adalah : 

1) Data primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh 

dari sumber pertama atau dari hasil penelitian di lapangan.58 Dalam hal ini 

penulis mendapatkan data primer berupa hasil kuesioner yang diperoleh dari 

responden.

                                                           
55

 Totok Budisantoso, Nuritomo, Op.cit, hal 216 
56

 Taufiq Amir, Loc.cit 
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hal 7 
58

 Ibid, hal 137 
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2) Data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan 

mengumpulkannya.59 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

sekunder berupa arsip-arsip atau dokumen yang didapat langsung dari 

Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang, buku-buku dan hasil 

penelitian terdahulu seperti tugas akhir dan skripsi terdahulu. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.60 Jika populasi 

sangat besar maka perlu dilakukan pengambilan sampel  (sampling). Ide dasar 

dari pengambilan sampel adalah dengan memilih bagian dari elemen 

populasi, sehingga kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh. 

Populasi pada penelitian ini adalah nasabah pembiayaan rahn pada Pegadaian 

Syariah unit pasar perumnas Palembang adalah 1783 nasabah.  

b. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah insidental sampling, 

yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan/indisental bertemu dengan peneliti dan dapat 

                                                           
59

 Ibid, hal 137  
60

 Ibid, hal 80 
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digunakan sebagai sampel, bila dipandang oramg yang cocok sebagai sumber 

data.61 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian dan dapat 

dijadikan sebagai sampel, yaitu apabila orang yang ditemui tersebut 

merupakan nasabah pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas Palembang. 

Adapun metode penarikan sampel untuk mengetahui jumlah sampel 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu : 

    n = 
 

          
 

Di mana: 

n = Jumlah elemen/anggota sampel. 

N = Jumlah elemen/ anggota populasi. 

E = Error level (tingkat kesalahan) umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5%  

atau 0,05, dan 10% atau 0,1. 

Jumlah sampel pada penelitian sebagai berikut: 

    n = 
    

               
 

    n = 
    

       
 

    n = 
    

     
 

    n = 94,6892 dibulatkan menjadi 95 

Jadi, Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 95 orang. 

                                                           
61

 Sugiyono, Op.cit, hal 85 
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D. Teknik Pengumpulan Data. 

a. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos 

atau internet.62 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam 

bahan, seperti surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan 

sebagainya.63 Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data dari 

dokumen yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah unit pasar perumnas 

Palembang, misalnya untuk mengetahui data jumlah nasabah di Pegadaian 

Syariah unit pasar perumnas Palembang. 

 

 

 

                                                           
62

 Ibid, hal 142 
63

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), hal 175 
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E. Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Jadi, validasi ingin mengukur apakah pertanyaan dalam 

kuesioner yang sudah betul-betul dapat mengukur apa yang hendak di 

ukur.64  

Untuk mengetahui skor masing–masing item pertanyaan valid atau 

tidak, maka ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut :  

a) Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid. 

b) Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

c) Jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, maka Ho akan tetap ditolak 

dan Ha diterima. 

2) Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

sudah baik.65 Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat 

memberi hasil. Pengukuran angka konsisten apabila pengukuran dilakukan 

berulang-ulang terhadap gejala yang sama dengan alat pengukuran yang 

sama. Uji reliabilitas ini hanya dilakukan pada data yang valid. Untuk 

menguji reliabilitas di gunakan teknik croanchach alpa > 0,60.  

 
                                                           

64
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multiverat Dengan Program SPSS, (Semarang : 

Badan Penerbit Universitas Dipernegoro, 2006), hal 49-50 
65

 Ibid, hal 178 
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F. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah  kedalam 

suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan 

menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Kegunaan utama 

statistik deskriptif ialah untuk menggambar jawaban-jawaban penelitian yang 

termasuk didalamnya salah satunya adalah rata-rata.66 Untuk mengetahui data 

responden, terlebih dahulu peneliti mencari data tersebut dengan metode 

dokumentasi. Pada penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan yaitu skala 

likert. Dengan skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Rumus analisis deskriptif 

yang digunakan, yaitu: 

r = 
   

 
 

  = 
   

 
 

  = 0,8 

Sehingga diperoleh kategori sebagai berikut: 

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju 

1,80 – 2,60 = Tidak Setuju 

2,61 – 3,40 = Netral 

3,41 – 4,20 = Setuju 

4,21 – 5,00 = Sangat Setuju 

Dalam penelitian kali ini, metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

mengkaji dan mengudur nilai atau rata-rata dari hasil uji pengaruh pembiayaan 

                                                           
 

66
 Jonathan Sarwono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Jogjakarta: 

Graha Ilmu,2006), hal 138 

Keterangan: 

n = 5 (skor maksimal atau jumlah varian  

jawaban) 
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rahn terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit 

Pasar Perumnas Palembang.  Untuk mengetahui secara tepat tingkat rata-rata 

dapat menjumlahkan semua nilai kemudian dibagi dengan banyaknya individu. 

Adapun rumusnya sebagai berikut:67 

 

  
  

 
 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas  

Uji Normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data 

dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik 

dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data 

yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas data adalah pengujian untuk 

mengetahui apakah data atau variabel yang dipakai terdistribusi secara 

normal. Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data, maka 

dilakukan perhitungan uji normalitas sebaran dengan uji statistik Normal P-

P Plot. Data dikatakan berdistribusi normal: 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, 

maka model memenuhi asumsi normalitas. 

                                                           
 

67
  Ibid, hal 140 

Keterangan: 

M : Mean 

X :  Jumlah Nilai  

N : Jumlah Individu  
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b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model tersebut tidak memenuhi asumsi 

normalitas.68 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis berhubungan secara linier atau tidak. Uji linieritas ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. 

Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan pada 

taraf signifikansi 0,05. Menurut Hadi, sebuah data dikatakan linier jika taraf 

signifikansi < 0,05. Hal ini berarti variabel bebas bekorelasi linier dengan 

variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya ≥ 0,05, maka variabel 

bebas tidak berkorelasi linier dengan variabel terikat.69 

c. Analisis regresi sederhana 

Model regresi yang hanya memiliki satu variabel independen seperti 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah moder regresi sederhana (Simpel 

regression)70 oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi sederhana, untuk mengetahui adakah pengaruh yang 

signifikan pembiayaan rahn terhadap tingkat kepercayaan nasabah di PT. 

Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. Peneliti menggunakan 

                                                           
68

 Santoso Singgih, Statistik Non Parametrik, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2000), hal 62 
69

 Ibid, hal 103 

 
70

 Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti,  Metode Penelitian Kuantitatif  

(Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial), (Yogyakarta : Gaya Media, 2011), hal 

187 
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program SPSS 16.0 untuk mendapatkan hasil yang terarah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

  a   b   

 

 

d. Uji hipotesis 

1) Uji T atau Uji Parsial 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan 

berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Tingkat 

signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. 

2) Koefisien determinasi atau  Uji R
2
 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel independent nilai 

koefisien determinasi ini adalah antara non dan satu.71 Koefisien determinasi 

ini menentukan besar hubungan variabel terkait yang dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas dengan adanya regresi linier Y atas X. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

                                                           
 

71
 Algifari, Analisis Regresi, (Yogyakarta:BPEF UGM, 2000), hal 45 

Y : Variabel tidak bebas (terikat) 

X : Variabel bebas  

a  : nilai intercep (konstan) 

b  : koefisien arah regresi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Data mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

 

JenisKelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 16 16.8 16.8 16.8 

Perempuan 79 83.2 83.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

        Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan keterangan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah 

responden perempuan sebanyak 79 orang dan jumlah responden laki-laki 

sebanyak 16 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari nasabah 

Unit Pegadaian Syariah Pasar Perumnas Palembang yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah perempuan. 

2. Usia 

Data mengenai usia responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.2 

Usia Responden 

 

Usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-29 Tahun 10 10.5 10.5 10.5 

30-39 Tahun 60 63.2 63.2 73.7 

40-49 Tahun 25 26.3 26.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

         Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan keterangan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah 

responden dalam penelitian ini yang berusia 20-29 tahun sebanyak 10 orang, 

yang berusia 30-39 tahun sebanyak 60 orang, yang berusia 40-49 tahun 

sebanyak 25 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini berusia 30-39 tahun. 

3. Pendidikan Terakhir 

Data mengenai pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Pendidikan Terakhir Responden 

PendidikanTerakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA/SMK Sederajat 72 75.8 75.8 75.8 

Diploma 5 5.3 5.3 81.1 

S1 17 17.9 17.9 98.9 

S2 1 1.1 1.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

   Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan keterangan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa responden 

dalam penelitian ini yang memiliki riwayat pendidikan terakhir SMA/SMK 

sederajat sebanyak 72 orang, Diploma sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 17 

orang, dan S2 sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini memiliki riwayat pendidikan terakhir 

SMA/SMK sederajat. 

4. Pekerjaan 

Data mengenai pekerjaan responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Pekerjaan Responden 

 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS/TNI/POLRI 11 11.6 11.6 11.6 

Pegawai Swasta 17 17.9 17.9 29.5 

Wiraswasta 26 27.4 27.4 56.8 

Ibu Rumah Tangga 41 43.2 43.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

   Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan keterangan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa responden 

dalam penelitian ini yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 11 orang, 

pegawai swasta sebanyak 17 orang, wiraswasta sebanyak 26 orang, dan ibu 

rumah tangga sebanyak 41 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. 
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B. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, penulis menggunakan 

bantuan program SPSS 16.0. Berikut hasil pengujiannya. 

1. Uji Validitas 

Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Untuk degree of freedom (df) = 

n-k. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada 

kasus ini besarnya df, yaitu 95-2 atau df = 93 dengan alpha 0,05. Sehingga 

diperoleh rtabel 0,2017. Jika rhitung untuk masing-masing butir pertanyaan 

(dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari rtabel 

dan nilai rhitung positif, maka butir pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Corrected 

Item - Total 

Correlation 

rtabel 
Keterangan 

Pembiayaan 

Rahn 

(X) 

1 
0,575 

0,2017 Valid 

2 
0,615 

0,2017 Valid 

3 
0,543 

0,2017 Valid 

4 
0,490 

0,2017 Valid 

5 
0,576 

0,2017 Valid 

6 
0,624 

0,2017 Valid 

7 
0,496 

0,2017 Valid 

8 
0,499 

0,2017 Valid 

9 
0,534 

0,2017 Valid 
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10 
0,469 

0,2017 Valid 

11 
0,524 

0,2017 Valid 

12 
0,303 

0,2017 Valid 

 

 

Kepercayaan 

Nasabah (Y) 

13 
0,376 

0,2017 Valid 

14 
0,545 

0,2017 Valid 

15 
0,573 

0,2017 Valid 

16 
0,404 

0,2017 Valid 

17 
0,473 

0,2017 Valid 

18 
0,469 

0,2017 Valid 

19 
0,418 

0,2017 Valid 

20 
0,432 

0,2017 Valid 

21 
0,434 

0,2017 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Dari tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing item 

pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai rhitung > rtabel dan rhitung bernilai 

positif. Dengan demikian, semua item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini, kriteria yang 

digunakan yaitu dengan teknik cronbach alpha > 0,60. Sehingga, apabila 

diperoleh nilai cronbach Alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan 

reliabel. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Variabel Reliabilitas Coefficient Cronbach Alpha Keterangan 

Pembiayaan 

Rahn (X) 
12 Item Pertanyaan 0,849 Reliabel 

Kepercayaan 

Nasabah (Y) 
9 Item Pertanyaan 0,775 Reliabel 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Dari tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki cronbach alpha > 0,60. Dengan demikian, variabel pembiayaan rahn 

(X) dan kepercayaan nasabah (Y) dapat dinyatakan reliabel. 

 

C. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengukur 

rata-rata dari jawaban responden terhadap setiap variabel. Kategori 

penilaiannya adalah sebagai berikut: 

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju 

1,80 – 2,60 = Tidak Setuju 

2,61 – 3,40 = Netral 

3,41 – 4,20 = Setuju 

4,21 – 5,00 = Sangat Setuju 

a. Jawaban Responden Terhadap Variabel Pembiayaan Rahn (X) 

Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel pembiayaan 

rahn (X) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Variabel 

Pembiayaan Rahn (X) 

 

Pernyataan 

Jawaban Responden 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Jawaban 

Rata-

rata STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 0 1 12 43 39 95 405 
4,26 

2 0 1 9 46 39 95 408 
4,29 

3 0 2 10 32 51 95 417 
4,39 

4 0 2 13 51 29 95 392 
4,13 

5 0 2 21 33 39 95 394 
4,15 

6 0 2 6 41 46 95 416 
4,38 

7 0 0 12 31 52 95 420 
4,42 

8 0 1 14 33 47 95 411 
4,33 

9 0 0 4 27 64 95 449 
4,63 

10 0 0 10 30 55 95 425 
4,47 

11 0 0 6 45 44 95 418 
4,40 

12 0 0 17 35 43 95 406 
4,27 

Jumlah 0 
11 134 447 548 1.140 4.961 4,35 

            Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata 

jawaban responden terhadap variabel pembiayaan rahn (X) adalah 4,35. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan rahn (X) berada pada posisi 

sangat setuju. 

b. Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepercayaan Nasabah (Y) 

Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel kepercayaan 

nasabah (Y) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden 

Terhadap Variabel Kepercayaan Nasabah (Y) 

 

Pernyataan 

Jawaban Responden 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Jawaban 

Rata-

rata STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

13 0 0 10 34 51 
95 

421 4,43 

14 0 0 17 36 42 
95 

405 4,26 

15 0 0 8 29 58 
95 

430 4,53 

16 0 0 11 29 55 
95 

424 4,46 

17 0 1 9 35 50 
95 

419 4,41 

18 0 1 12 23 59 
95 

425 4,47 

19 0 0 6 31 58 
95 

432 4,55 

20 0 0 14 31 50 
95 

416 4,38 

21 0 1 19 41 34 
95 

393 4,14 

Jumlah 0 
3 106 289 457 855 3.765 4,40 

                   Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata 

jawaban responden terhadap variabel kepercayaan nasabah (Y) adalah 4,40 

Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan menjadi nasabah (Y) berada 

pada posisi sangat setuju. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 
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mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Cara yang 

ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan 

grafik normal P-P Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada 

grafik tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka 

datanya normal. Jika pada tabel test of normality dengan menggunakan 

Kolmogorov Smirnov nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi nomal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Gambar 4.2 

Normal Probability Plot 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Tabel 4.9 

Nilai Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Untuk Pembiayaan Rahn 

Terhadap Kepercayaan Nasabah 

 

Uji Kolmogorov-smirnov Unstabdarize Residual 

Nilai Kolmogorov-smirnov 0,906 

Sig 0.385 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan grafik histogram pada gambar 4.1 di atas, terdapat 

kurva yang membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data 

telah mengikuti distribusi normal. Pada grafik normal P-P Plot yang dapat 

dilihat pada gambar 4.2, juga menunjukkan penyebaran data mengikuti garis 

normal (garis lurus), yang menunjukkan data berdistribusi normal. Selain 

itu, pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov 

menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,385 yang artinya lebih besar dari 

0,05 (0,385 > 0,05). Dengan demikian, residual data berdistribusi normal 

dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berhubungan secara linier atau tidak. Uji linieritas dilihat dari nilai 

sig. Linearity. Jika nilai Sig. <0,05, maka model regresi adalah linier, 

begitupun sebaliknya. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Linieritas Pembiayaan Rahn dan Kepercayaan Nasabah 

 

 Sig 

Kepercayaan Nasabah * Pembiayaan Rahn                 Linearity ,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai Sig. Linearity sebesar 

0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

linier antara variabel pembiayaan rahn dan kepercayaan nasabah. 

 

3. Analisis Regresi Sederhana 

Dalam penelitian ini, analisis regresi sederhana dilakukan untuk 

menganalisis hubungan antara pembiayaan rahn (X) terhadap kepercayaan 

nasabah (Y). Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

16.0, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Analisis Regresi Sederhana 

 

      Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diketahui hasil analisis regresi yang 

diperoleh, yaitu koefisien untuk variabel pembiayaan rahn sebesar 0,767 

dengan konstanta sebesar 1,070. Sehingga, model persamaan regresi yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

Y = 1,070 + 0,767 X 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.070 .282  3.795 .000 

PembiayaanRahn .767 .065 .777 11.886 .000 

a. Dependent Variable: KepercayaanNasabah    
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Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 adalah 

nilai beta dalam Unstandardized Coefficients variabel pembiayaan rahn 

menunjukkan angka sebesar 0,767, yang artinya adalah besaran koefisien 

pembiayaan rahn terhadap kepercayaan nasabah adalah sebesar 0,767. 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t atau Parsial 

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen yang dilakukan secara parsial atau 

individu. Uji signifikansi t ini dalam hasil perhitungan statistik Ordinary 

Least Square (OLS) ditunjukkan dengan thitung. Secara terperinci, hasil thitung 

dijelaskan dalam tabel berikut ini :  

Tabel 4.12 

Hasil Uji t atau Parsial 

      Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Besarnya angka ttabel dengan ketentuan sig = 0,05 dan dk = (n-1) atau 

(95-1) = 94, sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 1,986. Berdasarkan tabel 

4.14 di atas, maka dapat diketahui dari tabel coefficients diperoleh nilai 

thitung = 11,886 yang artinya thitung > ttabel (11,886 > 1,986) dengan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.070 .282  3.795 .000 

PembiayaanRahn .767 .065 .777 11.886 .000 

a. Dependent Variable: KepercayaanNasabah    
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signifikansi 0,000 < 0,05. Maka, Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

pembiayaan rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

nasbaah di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dari koefisien determinasi, dapat diketahui berapa besar kontribusi 

variabel independen (pembiayaan rahn) terhadap variabel dependen 

(kepercayaan nasabah). Hasil perhitungan dengan program SPSS 16.0 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.13 

Koeisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .786
a
 .619 .614 2.360 

a. Predictors: (Constant), PembiayaanRahn 

b. Dependent Variable: KepercayaanNasabah 

            Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Hasil olah statistik pada tabel 4.13, yang dibantu program SPSS 

16.0 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependen sebesar 61,9%, sedangkan sisanya 38,1% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

memberikan makna bahwa masih terdapat variabel independen lain yang 

mempengaruhi kepercayaan nasabah. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil dari uji validasi dan reabilitas menunjukkan bahwa uji validasi 

dikatakan valid apabila rhitung untuk masing-masing butir pernyataan (dapat dilihat 

pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari rtabel > 2,017 dan 

nilai rhitung positif, maka butir pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid. Dilihat 

dari pengujian validasi bahwa masing-masing item pertanyaan pada setiap 

variabel memiliki nilai rhitung > rtabel dan rhitung bernilai positif. Dengan demikian, 

semua item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sedangkan hasil dari uji 

reabilitas menunjukkan pembiayaan rahn dan kepercayaan nasabah semua nilai 

cronbach alpha sudah melebihi nilai > 60 yang telah ditentukan. 

Dari hasil uji normalitas pada grafik histogram terdapat kurva yang 

membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data telah mengikuti 

distribusi normal. Pada grafik normal P-P Plot juga menunjukkan penyebaran data 

mengikuti garis normal (garis lurus), yang menunjukkan data berdistribusi 

normal. Dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai 

signifikan sebesar 0,385 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,385 > 0,05). Dengan 

demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian diketahui 

bahwa pembiayaan rahn memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kepercayaan nasabah di Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembiayaan rahn yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah 

unit pasar perumnas Palembang sudah baik. Terbukti dari hasil analisis deskriptif 
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yang menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel 

pembiayaan rahn adalah sebesar 4,35, yaitu berada pada posisi sangat setuju. 

Dalam pengaruh pembiayaan rahn (X) terhadap kepercayaan nasabah (Y) 

diuji dengan uji t atau parsial. Maka dapat diketahui dari tabel coefficients 

diperoleh nilai thitung = 11,886 yang artinya thitung > ttabel (11,886 > 1,986) dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan rahn 

(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah (Y) di PT. 

Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang. 

Hasil dari uji R Square menunjukkan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 61,9%, sedangkan sisanya 38,1% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil 

tersebut memberikan makna bahwa masih terdapat variabel independen lain yang 

mempengaruhi kepercayaan nasabah. 

Muhammad Muzzaki (2011) yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan 

dan Kualitas Produk Serta Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada 

Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepercayaan 

nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, sedangkan kualitas 

produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada 

Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Sedangkan, variabel kualitas 

pelayanan dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dari hasil pengujian 

hipotesis membuktikan bahwa pengaruh yang positif dan signifikan antara 

pembiayaan rahn terhadap kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah unit 

pasar perumnas Palembang. Hal ini dapat dilihat dari thitung = 11,886 yang artinya 

thitung > ttabel (11,886 > 1,986) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka, hipotesis 

yang menyatakan pembiayaan rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan nasabah di PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang 

adalah diterima. 

Hasil olah statistik dengan bantuan program SPSS 16.0 menunjukkan 

bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 

61,9%, sedangkan sisanya 38,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. Hasil tersebut memberikan makna bahwa masih 

terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kepercayaan nasabah. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran-saran yang ingin disampaikan 

oleh penulis, antara lain: 

1. Pihak PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang hendaknya 

lebih meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi serta 

keamanan khususnya dalam penyimpanan barang berharga milik nasabah, 

dengan harapan nasabah merasa nyaman untuk tetap percaya dalam 

melakukan transaksi pembiayaan rahn di PT. Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas Palembang. 

2. Nasabah sebaiknya lebih memilih lembaga keuanga syariah dalam 

bertransaksi seperti PT. Pegadaian Syariah unit pasar perumnas Palembang, 

agar terhindar dari dosa riba’. 

3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan menggunakan data yang lebih akurat 

dengan jumlah responden yang lebih banyak sehingga memungkinkan hasil 

yang lebih baik.  
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A. Data Pribadi 

Nama    : Renaldy 

NIM    : 14180165 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Mei 1996 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Agama    : Islam 

Alamat    : Jl. M.P.Mangku negara, komplek vila tanjung 

  harapan blok E No 04 

Nama Orang Tua 

Ayah    : H. Hazairin, S.H 

Ibu    : Hj. Masnun Idris, S.Pd.,M.M 

B. Riwayat Pendidikan 

SD Negeri 56 Palembang 

SMP Negeri 50 Palembang 

SMA Negeri 18 Palembang 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

1. Jenis Kelamin Responden 

JenisKelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 16 16.8 16.8 16.8 

Perempuan 79 83.2 83.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

2. Usia Responden 

Usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-29 Tahun 10 10.5 10.5 10.5 

30-39 Tahun 60 63.2 63.2 73.7 

40-49 Tahun 25 26.3 26.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

PendidikanTerakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA/SMK Sederajat 72 75.8 75.8 75.8 

Diploma 5 5.3 5.3 81.1 

S1 17 17.9 17.9 98.9 

S2 1 1.1 1.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 



 
 

 
 

4. Pekerjaan Responden 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS/TNI/POLRI 11 11.6 11.6 11.6 

Pegawai Swasta 17 17.9 17.9 29.5 

Wiraswasta 26 27.4 27.4 56.8 

Ibu Rumah Tangga 41 43.2 43.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

HASIL UJI VALIDASI DAN REABILITAS 

 

1. Uji Validasi  

Variabel Pembiayaan Rahn 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pertanyaan 1 47.86 22.885 .575 .833 

Pertanyaan 2 47.83 22.865 .615 .830 

Pertanyaan 3 47.74 22.813 .543 .835 

Pertanyaan 4 48.00 23.426 .490 .839 

Pertanyaan 5 47.98 22.106 .576 .833 

Pertanyaan 6 47.75 22.680 .624 .829 

Pertanyaan 7 47.71 23.444 .496 .838 

Pertanyaan 8 47.80 23.098 .499 .838 

Pertanyaan 9 47.49 24.061 .534 .837 

Pertanyaan 10 47.65 23.761 .469 .840 

Pertanyaan 11 47.73 23.860 .524 .837 

Pertanyaan 12 47.85 24.531 .303 .853 

 

 



 
 

 
 

Variabel Kepercayaan Nasabah 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pertanyaan 13 35.20 12.204 .376 .765 

Pertanyaan 14 35.37 11.171 .545 .740 

Pertanyaan 15 35.11 11.499 .573 .738 

Pertanyaan 16 35.17 12.014 .404 .761 

Pertanyaan 17 35.22 11.663 .473 .751 

Pertanyaan 18 35.16 11.475 .469 .752 

Pertanyaan 19 35.08 12.269 .418 .759 

Pertanyaan 20 35.25 11.744 .432 .757 

Pertanyaan 21 35.49 11.593 .434 .757 

 

2. Uji Reabilitas 

 

Variabel Pembiayaan Rahn 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.849 12 

 

 

 

Variabel Kepercayaan Nasabah 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.775 9 

 

 

 

 



 
 

 
 

DESKRIPSI DATA PENELITIAN 

Pertanyaan 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 12 12.6 12.6 13.7 

4 43 45.3 45.3 58.9 

5 39 41.1 41.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 9 9.5 9.5 10.5 

4 46 48.4 48.4 58.9 

5 39 41.1 41.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.1 2.1 2.1 

3 10 10.5 10.5 12.6 

4 32 33.7 33.7 46.3 

5 51 53.7 53.7 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pertanyaan 4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.1 2.1 2.1 

3 13 13.7 13.7 15.8 

4 51 53.7 53.7 69.5 

5 29 30.5 30.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.1 2.1 2.1 

3 21 22.1 22.1 24.2 

4 33 34.7 34.7 58.9 

5 39 41.1 41.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.1 2.1 2.1 

3 6 6.3 6.3 8.4 

4 41 43.2 43.2 51.6 

5 46 48.4 48.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pertanyaan 7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 12 12.6 12.6 12.6 

4 31 32.6 32.6 45.3 

5 52 54.7 54.7 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 14 14.7 14.7 15.8 

4 33 34.7 34.7 50.5 

5 47 49.5 49.5 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 4.2 4.2 4.2 

4 27 28.4 28.4 32.6 

5 64 67.4 67.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 10.5 10.5 10.5 

4 30 31.6 31.6 42.1 

5 55 57.9 57.9 100.0 

Total 95 100.0 100.0  



 
 

 
 

 

 

 

 

Pertanyaan 12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 17 17.9 17.9 17.9 

4 35 36.8 36.8 54.7 

5 43 45.3 45.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 10.5 10.5 10.5 

4 34 35.8 35.8 46.3 

5 51 53.7 53.7 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 17 17.9 17.9 17.9 

4 36 37.9 37.9 55.8 

5 42 44.2 44.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 6.3 6.3 6.3 

4 45 47.4 47.4 53.7 

5 44 46.3 46.3 100.0 

Total 95 100.0 100.0  



 
 

 
 

Pertanyaan 15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 8.4 8.4 8.4 

4 29 30.5 30.5 38.9 

5 58 61.1 61.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 11 11.6 11.6 11.6 

4 29 30.5 30.5 42.1 

5 55 57.9 57.9 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 9 9.5 9.5 10.5 

4 35 36.8 36.8 47.4 

5 50 52.6 52.6 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pertanyaan 18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 12 12.6 12.6 13.7 

4 23 24.2 24.2 37.9 

5 59 62.1 62.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 19 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 6.3 6.3 6.3 

4 31 32.6 32.6 38.9 

5 58 61.1 61.1 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

Pertanyaan 20 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 14.7 14.7 14.7 

4 31 32.6 32.6 47.4 

5 50 52.6 52.6 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pertanyaan 21 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.1 1.1 1.1 

3 19 20.0 20.0 21.1 

4 41 43.2 43.2 64.2 

5 34 35.8 35.8 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 95 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.34772088 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .038 

Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z .906 

Asymp. Sig. (2-tailed) .385 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Uji Linieritas 

 

HASIL REGRESI SEDERHANA 

 

HASIL UJI HIPOTESIS 

1. Uji t atau Parsial 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kepercayaan

Nasabah * 

Pembiayaan

Rahn 

Between 

Groups 

(Combined) 991.785 21 47.228 9.412 .000 

Linearity 839.997 1 839.997 167.394 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

151.789 20 7.589 1.512 .103 

Within Groups 366.320 73 5.018   

Total 1358.105 94    

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.070 .282  3.795 .000 

PembiayaanRahn .767 .065 .777 11.886 .000 

a. Dependent Variable: KepercayaanNasabah    

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.070 .282  3.795 .000 

PembiayaanRahn .767 .065 .777 11.886 .000 

a. Dependent Variable: KepercayaanNasabah 

 

   



 
 

 
 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .786
a
 .619 .614 2.360 

a. Predictors: (Constant), PembiayaanRahn 

b. Dependent Variable: KepercayaanNasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Nasabah Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas 

Di  

Palembang 

 

Assalamu’alaikum, wr, wb.  

Diberitahukan dengan hormat, bahwa saya adalah mahasiswa jurusan 

Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

yang sedang mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Rahn 

Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit 

Pasar Perumnas Palembang”. 

Sebab dengan itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 

berpartisipasi mengisi angket (kuesioner) sebagaimana terlampir. Data tersebut 

hanya untuk kepentingan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir), bukan untuk 

kepentingan lainnya dan bukan untuk dipublikasikan. Bapak/Ibu/Saudara bebas 

menentukan pilihan jawaban pada kuesioner. Peran Bapak/Ibu/Saudara ini 

sungguh sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu 

dengan tulus kami sampaikan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum, wr, wb.  

 

Hormat Saya 

 

 

Renaldy  

NIM. 14180165 

 

 

 



 
 

 
 

KUESIONER 

Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. 

Pegadaian Syariah Unit Pasar Perumnas Palembang 

 

I. Karakteristik Responden 

Isilah daftar kuesioner, berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia:  

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan     

2. Usia Responden 

a. Dibawah 20 tahun    d. 40-49 tahun 

b. 20-29 tahun    e. 50 tahun ke atas 

c. 30-39 tahun 

3. Pendidikan Terakhir 

a. SMA/SMK Sederajat   d. S2  

b. Diploma     e. Lain-lain, Sebutkan:..... 

c. S1 

4. Pekerjaan 

a. PNS/TNI/POLRI   d. Pelajar/ Mahasiswa 

b. Pegawai Swasta    e. Lain-lain, Sebutkan:..... 

c. Wiraswasta 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. Pertanyaan Penelitian 

Petunjuk Pengisian: Berilah tandacheck list (√) pada salah satu jawaban yang 

paling sesuai dengan penilaian anda. Kriteria penilaian: 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat Setuju (SS) 

PEMBIAYAANRAHN 

A. Akad Rahn 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya membaca perjanjian akad rahn 

terhadap pembiayaan rahndi 

Pegadaian Syariah. 

     

2. Saya mengetahui isi perjanjian akad 

rahn terhadap pembiayaan rahn di 

Pegadaian Syariah. 

     

3. Saya mengerti isi perjanjian akad rahn 

terhadap pembiayaan rahn di 

Pegadaian Syariah. 

     

B. Barang Jaminan Bergerak dan Tidak Bergerak 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

4. Saya memilih Pegadaian Syariah unit 

pasar perumnas karena dapat 

menggadaikan barang jaminan 

bergerak dan tidak bergerak. 

     

5. Barang jaminan yang diterima oleh 

Pegadaian Syariah tidak hanya emas. 

     

6. Saya memilih Pegadaian Syariah 

karena bertanggung jawab apabila 

terjadi kehilangan barang jaminan. 

     

C. Biaya Pemeliharaan 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

7. Saya memilih Pegadaian Syariah unit 

pasar perumnas karena biaya 

pemeliharaannya murah/ rendah. 

     

8. Biaya pemeliharaan syariah sama 

dengan biaya pemeliharaan 

konvensional. 

     

9. Saya puas dengan pemeliharaan 

barang jaminan yang disimpan dengan 

     



 
 

 
 

baik di Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas 

D. Sisa Barang Jaminan Dikembalikan 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

10. Saya merasa puas dengan layanan 

Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas, sehingga saya sangat 

nyaman bertransaksi. 

     

11. Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas akan melakukan lelang 

apabila barang jaminan tidak ditebus. 

     

12. Saya mengetahui bahwa Pegadaian 

Syariah akan mengembalikan sisa dari 

sisa pinjaman apabila barang jaminan 

tidak ditebus.  

     

 

KEPERCAYAAN 

E.Melakukan Transaksi Ulang 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

13. Saya akan menjadi nasabah setia di 

Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas. 

     

14. Saya merasa puas dengan layanan 

pegadaian syariah unit pasar 

perumnas. 

     

15. Pegadaian Syariah unit pasar 

perumnas selalu menjaga amanah 

yang diberikan kepadanya. 

     

F. Menolak Produk Pesaing 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

16. Saya lebih percaya kepada Pegadaian 

Syariah daripada lembaga keuangan 

lainnya. 

     

17. Saya tidak tertarik menjadi nasabah 

Pegadaian lainnya. 
     

18. Saya memilih pegadaian syariah unit 

pasar perumnas karena uang 

pinjamannya lebih besar dibandingkan 

dengan lembaga keuangan lainnya. 

     

G. Melibatkan Kesediaan Untuk Menempatkan Diri Dalam Resiko 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

19. Saya merasa terbantu dengan 

pelayanan Pegadaian Syariah dan 

selanjutnya saya akan memanfaatkan 

layanan ini secara maksimal. 

     



 
 

 
 

20. Saya memilih Pegadaian Syariah unit 

pasar perumnas karena tidak 

mengandung riba dan bunga. 

     

21. Saya percaya barang jaminan saya 

aman berada di Pegadaian Syariah unit 

pasar perumnas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


