
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Adapun hasil-hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu yang 

ada hubungannya dengan penelitian sekarang  antara lain : 

1. Artikel yang ditulis oleh Irham Fachreza Anas tentang “Analisa Produk 

Gadai (rahn) Emas iB”. Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan, pendekatan penelitian adalah 

pendekatan empiris, model analisa kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa secara umum  terdapat dua mekanisme yang Bank 

Pembangunan Syariah (BPS) yaitu mekanisme penyaluran pembiayaan 

dan mekanisme eksekusi barang yang digadaikan. Terdapat dua akad yang 

digunakan disini yaitu akad pinjaman dengan gadai (rahn) dan akad sewa 

tempat dengan Ijarah. berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 

perhitungan gadai yang diterapkan oleh BPS juga telah sesuai dengan 

ketentuan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian 

kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif, 

penelitian kuantitatif berkaitan dengan angka-angka serta pengukuran 

statistik. 



2. Artikel yang ditulis oleh Ari Pradhanawati mahasiswa Jurusan 

Administrasi Bisnis FISIP Universitas Diponegoro yang berjudul “Potensi 

Memilih dan Prefensi Terhadap Perilaku Memilih Gadai di Perbankan 

Syariah” dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. XII No. 1, Maret 

2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana 

hasil dari penelitian disajikan menggunakan narasi mengenai objek yang 

diteliti. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel 

potensi  (X1), variabel preferensi (X2) dan variabel perilaku memilih (Y). 

Responden yang diteliti sebanyak 100 sampel dengan teknik penarikan 

sampel berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa terdapat berbagai motif  yang dijadikan alasan 

responden memilih gadai di perbankan syariah yaitu motif agama sebesar 

38%, motif keuntungan sebesar 19%, motif pelayanan cepat 17%, motif 

kondisi ekonomi 15% dan sisanya 11% mempunyai motif yang 

bermacam-macam. pada kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa 

variabel potensi lah yang mempunyai pengaruh paling kuat atas perilaku 

memilih gadai di perbankan syariah, hal ini dikarenakan potensi dapat 

dijadikan rujukan oleh nasabah yang akan melakukan gadai. Salah satu 

potensi yang memotivasi nasabah memilih gadai di perbankan syariah 

adalah kecepatan dan kemudahan pelayanan serta dipengaruhi pula oleh 

motif agama. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian, dimana peneliti 



terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang 

digunakan juga berbeda, pada penelitian terdahulu ini menggunakan 

variabel potensi dan preferensi sebagai variabel bebasnya, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel lokasi, biaya dan 

syariah sebagai variabel bebasnya.  

3. Artikel yang ditulis oleh Nik Amah mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

FKIP universitas PGRI Madiun yang berjudul “Determinan Minat 

Nasabah Pengguna Jasa Rahn dan Ijarah” dalam Jurnal Riset Akuntansi 

dan Keuangan Indonesia Vol. 2 No. 2 2017. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif serta desain hubungan kuasalitas untuk melihat 

pengaruh variabel X dan variabel Y. variabel yang digunakan yaitu Prinsip 

syariah (X1), Ujrah (X2), Pelayanan (X3) dan Minat Nasabah (Y). Hasil 

dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara parsial dan simultan ketiga 

variabel yang diteliti berpengaruh terhadap minat nasabah. Masing-masing 

dari variabelnya mempunyai pengaruh positif untuk peningkatan minat 

nasabah dalam memilih menggunakan jasa rahn dan iijarah. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang 

adalah terletak dari variabel yang digunakan, jika peneliti terdahulu 

menggunakan variabel prinsip syariah, ujrah dan pelayanan sebagai 

variabel bebasnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan aspek lokasi, biaya dan syariah sebagai variabel bebasnya. 



 

B. Kerangka Teoritik 

1. Minat 

a. Pengertian Minat 

Minat adalah suatu sikap ketertarikan seseorang terhadap suatu hal 

yang menimbulkan kecenderungan kesukaan seseorang tersebut untuk 

melakukan suatu kegiatan atau berinteraksi langsung terhadap hal 

tersebut dibandingkan dengan kegiatan atau hal yang lain. Berdasarkan 

pengertian yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

minat dapat pula diartikan sebagai ketertarikan dan kecenderungan 

perasaan yang relatif tinggi terhadap suatu keinginan. Sejatinya, minat 

merupakan rasa lebih suka atau ketertarikan seseorang pada suatu 

aktivitas atau hal tertentu tanpa ada yang menyuruh atau tanpa suatu 

paksaan dari siapapun. Dapat simpulkan bahwa pengertian minat 

adalah rasa senang/suka, ketertarikan ataupun dorongan seseorang 

terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu dari dalam diri tanpa adanya 

suatu paksaan. (Whiteringten, 1982 : 122) 

b. Unsur-unsur Minat 

Seseorang dapat dikatakan minat terhadap sesuatu atau 

mempunyai minat terhadap sesuatu apabila orang tersebut memiliki 

beberapa unsur sebagai berikut (Whiteringten, 1982 : 124) : 

 



1) Perhatian 

Seseorang dapat dikatakan berminat bila terdapat perhatian 

lebih dari dalam dirinya, yaitu produktivitas jiwa yang tinggi yang 

tertuju pada sasaran atau hal tertentu. Jadi seseorang yang berminat 

terhadap suatu sasaran, aktivitas atau hal tertentu jelas akan 

memusatkan perhatiannya kepada hal tersebut. 

2) Kesenangan 

Perasaan senang terhadap suatu hal, objek ataupun aktivitas 

tertentu akan menimbulkan minat pada diri seseorang, orang yang 

mempunyai rasa ketertarikan akan suatu hal kemudian akan 

muncul keinginan yang dikehendakinya supaya hal ataupun objek 

yang menjadi sasaran tersebut menjadi miliknya. Dapat dikatakan 

bahwa seseorang tersebut akan mencari cara mempertahankan apa 

yang ia senangi. 

3) Kemauan 

Yang dimaksud dengan kemauan merupakan dorongan yang 

diarahkan pada tujuan tertentu yang diinginkan oleh akal pikiran 

manusia. Dorongan tersebut menimbulkan suatu ketertarikan 

khusus terhadap suatu objek atau hal tertentu. Sehingga akan 

kelihatan minat individu yang bersangkutan. 

c. Karakteristik Minat 



Minat merupakan ketertarikan dan kecondongan hati yang relatif 

tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan terhadap suatu hal. 

Terbentuknya niat dimulai dengan adanya rasa senang atau adanya 

sikap positif terhadap suatu hal. Terdapat 3 (tiga) karakteristik minat, 

antara lain (Suryani, 2008 : 119) : 

1) Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu objek. Artinya 

yaitu kita akan memandang hal yang kita minati tersebut sebagai 

salah satu yang baik, menguntungkan serta dapat memberikan 

dampak positif terhadap diri kita sendiri. 

2) Minat merupakan suatu yang dapat membuat senang yang  timbul 

dari suatu hal atau objek yang menjadi sasaran. 

3) Minat memuat suatu penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan 

dan gairah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut. 

2. Pemilihan Produk 

Pemilihan produk adalah proses dimana seseorang melakukan atau 

menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk barang ataupun jasa yang 

telah disajikan oleh produsen. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pilihan 

seseorang terhadap produk produk yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah kepada calon nasabahnya. Dalam pemilihan produk, terdapat 

beberapa tipe perilaku yang biasa dijadikan pertimbangan oleh calon 

konsumen sebelum memilih, tipe-tipe tersebut antara lain (Kotler dan 

Amstrong, 2001 : 219-222) :  



 

 

a. Perilaku memilih yang kompleks 

Calon pembeli menjalankan perilaku memilih yang kompleks 

(complex choosing behaviour) saat mereka dikatakan sangat terlibat 

dalam pemilihan serta memiliki pandangan tersendiri antar merk 

(produk) satu dan lainnya. Perilaku ini dapat terjadi apabila calon 

konsumen mempertimbangkan pilihannya dari beberapa aspek, 

misalnya dari segi harga, risiko yang akan timbul, kegunaannya atau 

bisa juga dari beberapa aspek lainnya yang menjadikan pertimbangan 

calon konsumen dalam memilih. Dalam kata lain perilaku ini adalah 

perilaku dimana calon konsumen benar-benar memikirkan secara 

matang dari beberapa sudut pandang aspek serta mempunyai 

pandangan yang signifikan antar merk satu dan lainnya sebelum 

menentukan pilihannya. 

b. Perilaku memilih yang mengurangi ketidakcocokan 

Perilaku memilih yang mengurangi ketidakcocokan (dissonance-

reduce-ing choosing behaviour) terjadi pada saat calon konsumen 

terlibat langsung dalam proses pemilihan produk baik itu dari segi 

harga, risiko ataupun sering tidaknya barang tersebut digunakan oleh 

orang lain, tetapi hanya sedikit melihat perbedaan diantara merk-merk 

yang ada. Dalam perilaku ini calon konsumen biasanya akan 



memberikan respon pilihan yang relatif cepat karena 

mengesampingkan perbedaan merk yang ada serta beranggapan bahwa 

antara merk satu dengan merk yang lainnya tidak terlalu jauh 

perbedaannya sehingga cepat untuk memutuskan pilihan. Dalam kata 

lain perilaku ini adalah perilaku dimana konsumen berada dalam 

kondisi dengan ciri tingginya keterlibatan pada saat pemilihan tetapi 

hanya merasakan sedikit perbedaan diantara merk-merk yang ada.  

c. Perilaku memilih karena kebiasaan 

Perilaku memilih karena kebiasaan (habitual choosing behaviour) 

timbul pada saat keterlibatan calon konsumen terhadap produk yang 

akan ia pilih relatif kecil dan rendah perbedaannya antar merk. Jadi 

dalam kondisi ini calon konsumen tidak terlalu mementingkan merk 

produk tersebut dan lebih mengarah kepada pemilihan jenis produknya 

saja. Misalkan seseorang yang mempunyai perilaku ini akan membeli 

air mineral di toko dan mengambil merk air mineral apa saja. Jika 

mereka ternyata mengambil dengan merk yang sama untuk beberapa 

kalinya, itu hanyalah cenderung ke suatu kebiasaan dibandingkan jika 

dengan loyalitas terhadap produk tersebut. Calon konsumen juga 

biasanya tidak terlalu mementingkan untuk mencari informasi yang 

lebih jauh terhadap merk tersebut, mengevaluasi sifat merk lalu 

menentukan pilihan yang akan diambil. Dalam kata lain perilaku ini 



adalah perilaku yang bercirikan keterlibatan konsumen terhadap 

produk dan merk produk relatif kecil dan rendah. 

 

d. Perilaku memilih untuk mencari variasi 

Calon pembeli menjalankan perilaku memilih untuk mencari 

variasi (variety-seeking choosing behaviour) dalam situasi dimana 

keterlibatan atau keingintahuan lebih mendalam konsumen terhadap 

produk tersebut relatif rendah tetapi perbedaan merk cukup berarti. 

Sebagai contoh, ketika seseorang yang mempunyai perilaku ini akan 

membeli minuman kaleng, orang tersebut akan memilih minuman 

tanpa banyak evaluasi terhadap produk ataupun merk minuman 

tersebut. Tetapi pada waktu yang berbeda, orang tersebut mungkin 

akan memilih minuman kaleng dengan rasa yang sama tetapi merknya 

berbeda dengan alasan agar tidak bosan atau hanya sekedar ingin 

mencoba sesuatu yang berbeda dari kedua merk itu. Pergantian merk 

yang dilakukan seperti ini terjadi bukanlah merupakan bentuk dari 

kepuasan tetapi hanya untuk sebuah keinginan variasi. 

3. Gadai 

a. Definisi gadai 

Gadai dapat diartikan sebagai menahan barang jaminan yang 

bersifat materi dari si peminjam sebagai jaminan atas barang 

pinjamannya. Barang gadai haruslah merupakan barang yang bersifat 



ekonomis sehingga pihak yang menjadi penahan barang gadaian dapat 

mengambil kembali sebagian ataupun seluruh utang si peminjam dari 

nilai ekonomis yang terdapat di barang jaminan tersebut apabila 

peminjam tidak dapat mengembalikan kewajiban yang harus 

dikembalikannya pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan kedua 

belah pihak yang bersangkutan. (Ali, 2008 : 74) 

b. Gadai Syariah 

Sama halnya dengan pengertian gadai secara umum, gadai syariah 

juga dapat diartikan sebgai menahan atau menyimpan barang jaminan 

dari si peminjam sebagai jaminan atas sesuatu yang dipinjamnya 

sesuai dengan prinsip hukum gadai syariah. Didalam hukum gadai 

syariah, harta benda atau barang gadai haruslah berbentuk barang 

bergerak. Oleh karena itu, pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh 

nilai dan kualitas serta jumlah barang yang akan digadaikan. (Ali. 

2008 : 75) 

c. Dasar hukum gadai syariah 

1. Al-Qur’an 

QS. Al-Baqarah (2) : 283 yang merupakan dasar dalam 

membangun konsep gadai adalah sebagai berikut : 

 فَإِۡن أَِمَن بَۡعُضُكم ۞َوإِن ُكنتُۡم َعلَٰى َسفَٖر َولَۡم تَجِ 
ٞۖ
ۡقبُوَضٞة ٞن مَّ ُدواْ َكاتِٗبا فَِرَهٰ

نَتَهُ  ٱۡؤتُِمنَ  ٱلَِّذيبَۡعٗضا فَۡليَُؤد ِ  َِّق  ۥأََمٰ َ َوۡليَت َدةَ  َوََل تَۡكتُُمواْ  ۥَۗربَّهُ  ٱّللَّ َوَمن  ٱلشََّهٰ

ُ وَ  ۡلبُهُۥَۗءاثِٞم قَ  ۥ  يَۡكتُۡمَها فَإِنَّهُ    ٢٨٣ِليٞم بَِما تَۡعَملُوَن عَ  ٱّللَّ



Artinya : 

“Wahai kaum mukmin, jika kalian dalam perjalanan dan tidak 

menemukan pencatat utang, hendaklah peminjam memberikan 

barang jaminan yang dapat dipegang oleh pemberi pinjaman. 

Akan tetapi, jika kalian saling percaya, hendaklah orang yang 

dipercaya itu menepati amanat dan hendaklah taat kepada 

Allah, Tuhannya.Wahai para saksi, janganlah kalian 

menyembunyikan kesaksian kalian. Siapa saja yang 

menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya telah durhaka. 

Allah Maha Mengetahui apa saja yang kalian lakukan” 

2. Hadist Nabi Muhammad SAW 

Dasar hukum kedua yang dijadikan acuan dalam membuat 

kegiatan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW., 

antara lain sebagai berikut: 

a. Hadis A’isyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang 

artinya : 

“telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-

Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya 

mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari 

Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata : bahwasanya 

Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi 

dengan menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim) 

b. Hadist dari Anas bin Malik r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah yang artinya : 

“telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdami, 

ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada 

kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : Sungguh 



Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada seorang 

yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk 

keluarganya” (HR. Ibnu Majah) 

 

3. Ijma’ Ulama 

 Jumhur ulama pada dasarnya telah sepakat mengenai status 

hukum gadai. Para ulama tidak pernah mempertengkarkan boleh 

atau tidaknya mengenai gadai begitu juga dengan landasan 

hukumnya sendiri. Jumhur Ulama berpendapat bahwa gadai 

disyari’atkan pada waktu bepergian ataupun pada waktu tidak 

bepergian. Berpedoman pada landasan yang terdapat pada Al-

Qur’an dan Hadist yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan 

bahwa transaksi atau perjanjian jenis gadai tersebut dibenarkan 

dalam agama Islam bahkan Nabi Muhammad SAW pernah 

melakukannya. 


