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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait

Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai

Emas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari (Studi Kasus Nasabah Bank

Syariah Mandiri) , telah diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang

relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Muflihatun Najihah (2012) Skripsi “Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan

Menabung di PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara Jember”. Berdasarkan

dari hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa Ha diterima dan H0

ditolak, artinya variabel iklan (X1), promosi penjualan (X2) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan menabung (Y) di

PT. BPR Syariah Madani Nusantara Jember Tahun 2012. Hal ini dapat dilihat

dari hasil uji F, yang mana nilai F hitung sebesar 22,708 sedangkan nilai F

tabel sebesar 3,09.1

2. Arif Nurwanto (2015) Skripsi, dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh

Citra Lembaga dan Promosi Terhadap Keputusan Menjadi nasabah di Bank

BPD DIY Syariah. Dalam penelitian ini, keputusan untuk menjadi nasabah di

Bank BPD DIY Syariah dipengaruh oleh variabel citra lembaga dan promosi.

Hasil uji parsial (uji T) menunjukan nilai signifikansi citra lembaga (0,000 <

0,05) dan promosi (0,000 < 0,05), artinya citra lembaga, dan promosi

1Muflihatun Najihah (Skripsi),, Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Menabung di
PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara, (Skripsi,  STAIN Jember, 2012), h.66.
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berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank

BPD DIY Syariah.2

3. Yalisma Dewi (2013) Skripsi, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh

Nilai Taksiran, Promosi dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah

Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada PT.

Bank BNI Syariah Cabang Kusuma Negara, Yogyakarta)”. Hasil penelitian

dalam penelitian ini menunjukan bahwa faktor nilai taksiran, promosi, dan

pelayanan secara bersama-sama pengaruh signifikan terhadap keputusan

nasabah.3

4. Lukman Iqbal Al Mubarok (2015) Skripsi “Pengaruh Kualitas, Produk,

Harga, Promosi Terhadap Keputusan Konsumen studi kasus pada konsumen

Wardah Cosmetics di wardah beuaty house Yogyakarta”. Berdasarkan dari

peneltian yang sudah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa kualitas produk,

harga, promosi berpengaruh terhadap keputusan konsumen wardah cosmetics.

Dan berdasarkan tabel R2 dapat di jelaskan sebesar 27%, sedangkan 73%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di cantumkan seperti citra merk,

tempat dan cuaca.4

5. Tri Astuti dan Indah Mustika Wati (Skripsi), dalam penelitiannya yang

berjudul pengaruh persepsi nasabah tentang tingkat suku bunga, promosi,

2Arif Nurwanto(Skripsi), Pengaruh Citra Lembaga Dan Promosi Terhadap Keputusan
Menjadi Nasabah Pada Bank BPD DIY Syariah, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi:
Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 72.

3 Yalisma Dewi (Skripsi),, Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi dan Pelayanan Terhadap
Keputusan Nasabah menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah, (Skripsi, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 60.

4 Lukman Iqbal Al Mubarok (Skripsi),, Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi
Terhadap Keputusan Konsumen Studi Kasus Pada Konsumen Wardah Cosmetics (Skripsi,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 63.
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kualitas pelayanan terhadap minat menabung nasabah. Diperoleh hasil 1.

Persepsi nasabah tentang tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap

minat menabung nasabah dengan nilai korelasi sebesar 0,406 dan t-hitung

4,394; 2. Persepsi nasabah tentang promosi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap minat menabung nasabah dengan hasil korelasi sebesar 0,571 dan t-

hitung sebesar 6,892; 3. Persepsi nasabah tentang kualitas pelayanan

berpengaruh positif terhadap minat menabung nasabah dengan nilai korelasi

0,503dan t-hitung 5,755.5

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang :

1. Perbedaan pada Penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel (X)

yakni dalam penelitian ini penulis sebelumnya menggunkan variabel

promosi, nilai taksiran, kualitas pelayanan, citra lembaga dan tekhnik

pengumpulan data pada penelitian relevan ini adalah metode convienence

sampling dan menggunakan tekhnik analisis regresi berganda, sedangkan

pada penelitian sekarang terfokus pada pengaruh promosi dan

menggunakan tekhnik analisis regresi sederhana.

2. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

menggunakan tehknik data field research (penelitian lapangan) dan sama

menggunakan variable promosi dan keputusan nasabah serta sama

menggunakan Skala Likert.

5 Tri Astuti dan Indah Mustika Wati (Skripsi),, “Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang
Tingkat Suku Bunga, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah”,
Jurnal Nominal, Vol. 2: 1 (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 182.
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B. Landasan Teori

1. Teori Promosi

a. Pengertian Promosi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, promosi adalah perkenalan dalam

rangka memajukan usaha. Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang

sering dipakai oleh pemasar.6

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang

sangat penting dilaksanakan oleh suatu bank dalam memasarkan produk dan jasa.

Terkadang, istilah ini digunakan secara sinonim dengan istilah penjualan

meskipun yang dimaksud adalah promosi. Sebenarnya, istilah penjualan itu hanya

meliputi kegiatan pemindahan produk jasa perbankan atau pengguna penjualan

saja, dan tidak terdapat kegiatan periklanan atau kegiatan lain yang ditujukan

untuk mendorong permintaan. Jadi penjualan hanya merupakan bagian dari

kegiatan promosi. Istilah promosi dapat diartikan sebagai “arus informasi atau

persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran”.7

Menurut Cravens “promosi memainkan peranan yang sangat penting

dalam menempatkan posisi di mata dan benak pembeli, karena promosi pada

hakekatnya untuk memberitahukan, mengingatkan, membujuk pembeli serta pihak

lain yang berpengaruh dalam proses pembelian. Promosi merupakan cara untuk

memberitahukan tabungan emas kepada masyarakat.

6Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 898.

7Gita Danupranta, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.
44.
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Menurut Tjiptono “Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk

komunikasi pemasaran”. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran

adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,

mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan

dan produknya agar bersedia menerima, membei, dan loyal pada produk yang

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya Kotler menyatakan bahwa “Promosi adalah berbagai kegiatan

yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan-keistimewaan

produknya yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa

promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran

dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. Ini disebabkan karena promosi

dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya di perusahaan.

b. Indikator Promosi

Adisaputro  mengemukakan bahwa bentuk-bentuk promosi menurut

tugas khususnya yaitu :8

a. Periklanan (Advertising)

Periklanan adalah setiap bentuk penyajian non personal dan promosi

ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang telah

diidentifikasi. Periklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar,

radio, majalah, bioskop, televisi maupun dalam bentuk poster-poster yang

8 Charlie Bernando Halomoan Samosir dan Arief Bowo Prayoga K, Pengaruh Persepsi
Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C Medan,
(Medan : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Sumber Vol. 1, No.3 , November 2015), h. 107.
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dipasang dipinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. Dengan membaca dan

melihat iklan itu diharapkan para calon nasabah akan terpengaruh untuk menarik

nasabah baru.

Terdapat beberapa tujuan menurut Hasan diantaranya adalah:

1) Iklan yang bersifat memberikan informasi adalah iklan yang secara panjang

lebar menerangkan produk jasa dalam rintisan (perkenalan) guna

menciptakan permintaan atas produk tersebut. Misalkan sebuah Bank Syariah

yang baru berdiri menjelaskan melalui iklan advertosial apa dan bagaimana

sistem operasi dan produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah.

2.) Iklan membujuk, iklan menjadi penting dalam situasi persaingan, dimana

sasaran perusahaan adalah menciptakan permintaan yang selektif akan merek

tertentu. Misalkan bank syariah mengiklankan kelebihan produknya

3.) Iklan pengingat, iklan ini sangat penting dalam tahap kedewasaan suatu

produk untuk menjaga agar konsumen atau nasabah selalu ingat akan produk

tersebut.9

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Disamping promosi lewat iklan, promosi lainnya dapat digunakan

melalui promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan adalah meningkatkan

penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dilakukan

untuk menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk atau jasa yang

9Philip Kotler dan Keller, Kevin lane, Manajemen Pemasaran Edisi 13, Alih Bahasa Bob
Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 174.
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dirawarkan. Oleh karena itu, agar nasabah tertarik maka perlu dibuatkan promosi

penjualan yang semenarik mungkin.10

c. Penjualan Personal (personal selling)

Penjualan pribadi (Personal selling) adalah komunikasi langsung (tatap

muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk

sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Dalam dunia

perbankan penjualan pribadi dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari

cleaning service, satpam sampai pada pejabat bank. Secara khusus penjualan

pribadi  dilakukan oleh Customer Service.

c. Tahap – Tahap Aktivitas Promosi

Menurut Basu Swasta dan Irawan pelaksanaan aktivitas promosi akan

melibatkan beberapa tahap antara lain:11

1. Menentukan Tujuan

Tujuan promosi merupakan awal untuk kegiatan promosi. Jika perusahaan

menetapkan beberapa tujuan sekaligus, maka hendaknya dibuat skala prioritas atau

posisi tujuan mana yang hendak dicapai lebih dulu.

2. Mengidentifikasi Pasar yang Dituju

Segmen pasar yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam promosinya harus

dapat dibatasi secara terpisah menurut faktor demografis dan psikografis. Pasar yang

dituju harus terdiri atas individu yang sekiranya bersedia membeli produk tersebut

selama periode bersangkutan.

10Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 248.
11 Basu Swasta dan Irawan,Metode Pemasaran Modern, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),

h.78.
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3. Menyusun Anggaran

Anggaran promosi sangat penting untuk kegiatan-kegiatan perencanaan

keuangan dari manajer pemasaran. Anggaran digunakan untuk mengarahkan

pengeluaran uang dalam mencapai tujuan tersebut.

4. Memilih Berita

Tahap selanjutnya dimulai dengan berita yang tepat untuk mencapai pasar

yang dituju tersebut. Sifat berita itu akan berbeda-beda tergantung pada tujuan

promosinya. Jika suatu produk itu masih berada pada tahap perkenalan dalam siklus

kehidupannya, maka informasi produk akan menjadi topik utama. Sedangkan pada

tahap selanjutnya perusahaan lebih cenderung mengutamakan tema promosi yang

bersifat persuasif.

5. Menentukan Promotional Mix

Perusahaan dapat menggunakan tema berita yang berbeda-beda pada

masing-masing kegiatan promosinya. Misalnya, hubungan masyarakat dapat

dilakukan untuk menciptakan kesan positif terhadap perusahaan diantara para

pembeli. Periklanannya dapat dititik beratkan untuk memberikan kesadaran kepada

pembeli tentang suatu produk atau perusahaan yang menawarkannya.

6. Mengukur Efektifitas

Pengukuran efektifitas ini sangat penting bagi manajer. Setiap alat promosi

mempunyai pengukuran yang berbeda-beda, tanpa dilakukannya pengukuran

efektifitas tersebut akan sulit diketahui apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau

tidak.
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7. Mengendalikan dan Memodifikasi Kampanye Promosi

Setelah dilakukan pengukuran efektifitas, ada kemungkinan dilakukan

perubahan rencana promosi. Perubahan dapat terjadi pada promotional mix, media

mix, berita, anggaran promosi, atau cara pengalokasian anggaran tersebut. Yang

penting, perusahaan harus memperhatikan kesalahan-kesalahan yang pernah

diperbuat untuk menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang.

C. Teori Keputusan Nasabah

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang

harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan

keputusan (Decision Making) didefinisakan sebagai pemilihan keputusan atau

kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif

atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu

keputusan yang akan diambil.12

Menurut Ralph  C. Davis, “keputusan adalah hasil pemecahan masalah

yang dihadapinya dengan tegas”. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu

sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu

diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah

yang dihadapinya.

Menurut Nugroho J Setiadi “ keputusan pembelian konsumen adalah

proses pengintegasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi

dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya.

12 Save M. Dagum. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Lembaga Pengkaji
Kebudayaan Nusantara LPKN, 2006), h. 185.
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G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah

sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif

yang mungkin.13 Sedangkan Claude S. Goerge, Jr Mengatakan proses

pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu

kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan

pemilihan diantara sejumlah alternatif.

Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilih atau

menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti.

Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang

harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau

lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan

terjadi.14 Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan.15

Keputusan juga dapat diartikan sebagai proses penelusuran masalah yang

berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada

terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya

dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan keputusan nasabah adalah hal sesuatu yang diputuskan konsumen

untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa atau suatu

keputusan setelah melalui beberapa proses yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian

13Ibnu Syamsi. Pengambin keputusan dan sistem informasi. (Jakarta : Bumi Aksara,
2000), h. 5.

14Suharnan, Psikologi Kognitif, (Surabaya : Srikandi, 2005), h. 194.
15Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : Rosdakarya, 2007), h. 70 – 71.
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informasi, dan melakukan evaluasi alternative yang menyebabkan timbulnya

keputusan.16

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa Pengambilan Keputusan (Decision Making) merupakan suatu proses

pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi

kedepan.

2. Tahap - Tahap Pengambilan Keputusan

Bahwa proses pembelian yang spesifikasi terdiri dari urutan kejadian

sebagai berikut : pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi

alternatife, keputusan pembelian, dan perilaku pasca-pembelian.17

a. Pengenalan Masalah

Proses pembelian diawali pada saat pembeli menyadari akan adanya

masalah kebutuhan dalam dirinya. Kebutuhan disebabkan oleh rangsangan dari

dalam diri individu dan kebutuhan dasar seseorang seperti rasa haus, lapar, dan

sebagainya.

b. Pencarian Informasi

Secara normal seseorang yang mulai timbul minatnya akan sesuatu

barang atau jasa akan terdorong untuk mencari informasi mengenai barang atau

jasa yang dibutuhkannya. Informasi yang dibutuhkan seperti produk, merek, tipe,

manfaat, keunggulan, harga, dan layanan purna jual. Pencarian tersebut dapat

dilakukan secara aktif maupun pasip berupa infomasi dari lingkungan sekitarnya.

16 Irham Fahmi, Manajemen Pengambilan Keputusan , (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 2.
17 Brono Widiatmoko, Darwin Sitompul, dan Sukaria Sinulingga, Faktor-faktor yang

mempengaruhi Keputusan Nasabah Membuka Rekening Tahapan Xpresi Pada BCA Medan,
(Medan : Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Manajemen Sumber Daya Vol. 14, No.2 ,
Desember 2013), h. 107.
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c. Evaluasi Alternatif

Setelah konsumen mendapat informasi yang cukup, dalam proses

pembelian seorang konsumen akan menggali informasi yang lebih dalam seperti

perbandingan antara merek, harga, bentuk, tipe barang subsitusi dan sebagainya

sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan untuk membeli.

d. Keputusan membeli

Konsumen membentuk preperensi sendiri terhadap produk atau jasa

yang akan dikomsumsinya. Bentuk perangkat tersebut adalah nilai dari produk

atau jasa secara bertingkat sesuai dengan prepensinya. Konsumen membentuk

tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti, faktor budaya, sosial,harga,

yang diharapkan.

e. Perilaku pasca pembelian

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami memasuki

tahapan kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja

ketika produk dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian,

tindakan  pasca pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian.

3. Indikator Keputusan Nasabah

Kotler dan Armstrong, indikator keputusan nasabah sebagai berikut :

a. Minat mengambil kredit

b. Mempertimbangkan informasi

c. Keputusan mengambil kredit

d. Merekomendasikan ke orang lain18

18 Kotler dan Armstrong, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.81.
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D. Gadai (Rahn) Syariah

1. Pengertian gadai syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga

dinamai al-habsu. Secara estimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan

al-habsu berarti penahanan terhadap suatau barang dengan hak sehingga dapat

dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.19 Sedangkan menurut Sabiq,

rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan

syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil

hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.20 Dari beberapa

pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian rahn adalah menahan

harta salah satu milik si peminjam sebagai jamianan atas pinjaman yang

diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam

jaminan utang atau gadai.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda

berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tangguhan dalam

utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini

akan diambil kembali setelah utangnya dibayar, jika waktu pembayaran telah

ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai

ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan

dikembalikan kepada orang yang berutang.

Menurut istilah syara’ ar-rahn terdapat beberapa pengertian di antaranya:

19 Rachman Syafe’i, Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Setia,
2000), h.159.

20 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, (Bandung: PT. Alma’arif, 19870, h. 139.
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1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang

sebagai tanggungan utang.

2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan

dalam utang piutang.

3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin

diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Berkenaan dengan hal-hal menyangkut agunan (rahn) pembiayaan dan

pengikatan, Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah. Pengertian agunan

adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak

bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin

pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia

memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan,

yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.21

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam al-Qur’an,

sunnah, dan ijtihad.

1. Al- Qur’an

Ayat al- Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS.

Al-Baqarah / 2 : 283.

21 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.285.
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Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang
kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Q.S. Al-Baqarah (2) : 283 )22

Dapat disimpulkan dari makna firman-Nya Jika kalian dalam perjalanan.

Yakni sedang musafir, lalu kalian mengadakan transaksi secara tidak tunai sampai

batas waktu yang ditentukan. Sedangkan kalian tidak memperoleh seorang

penulis. yang menuliskannya buat kalian. Atau menurut Ibnu Abbas mereka

memperoleh penulis, tetapi tidak menemukan kertas atau tinta atau pena. maka

hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang. Maksudnya, kalian

boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan; jaminan tersebut dipegang

oleh pemilik hak. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Bahwa

transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang, ayat

22 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipenogoro, 2005),
h.49.
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ini mengambil kesimpulan dalil diharuskan bagi terealisasinya gadai, barang yang

digadaikan diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman.

2. Hadist

Artinya :

Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari
seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau
menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”(HR. Bukhari Muslim).23

3. Ijtihad

Berkaitan dengan diperbolehkannya perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga

berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini.

Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian

maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah

SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun

keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS.Al-Baqarah: 283, karena

melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.24

Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak

disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan

mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.

23 Kitab Shahih Bukahri, Juz 3, (Hadits No. 2326), h. 142.
24 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h. 141.
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E. Kerangka Pemikiran

Menurut Hari Wijaya dalam Zaenab kerangka pemikiran merupakan

pondasi tempat proyak penelitian secara keseluruhan yang didasarkan.25 Penelitian

ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pengaruh promosi terhadap

keputusan menjadi nasabah produk gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri.

Pengaruh promosi mempunyai faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah

untuk menggunakan produk gadai emas di PT.Bank Syariah Mandiri

25 Hariwijaya, M. dan Triton P.B, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi.
(Yogyakarta: Oryza, 2008)
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Gambar 2.1
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E. Hipotesis Penelitian

Menurut V. Wiratna Sujarweni hipotesis  di artikan sebagai jawaban

sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan  dari kerangka penelitian

yang telah di buat.26

Ha: Diduga promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah me

nggunkan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari.

Ho: Diduga promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah

menggunakan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Kendari.

26 V.Wiratma Sujarweni,Metode Penelitian Bisnis Ekonomi,(Yogyakarta: Pustaka Baru
Press,2015), h. 68.


