
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi dan Analisis Data Responden 

1. Objek Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan dua lokasi objek yaitu Pasar 

Beringharjo dan Pasar Kranggan Yogyakarta. Berikut merupakan 

gambaran umum mengenai lokasi objek penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

a. Pasar Beringharjo Yogyakarta 

Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional Indonesia yang 

mendapatkan julukan dari pemerintah Belanda zaman dulu sebagai 

Eender Mooiste Passerop Java  atau pasar terindah di pulau jawa.  

(Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta [perh], 2013 : 4).  

Nama Beringharjo sendiri terbentuk pada saat pemerintahan Sultan 

Hamengkubuwono ke VIII pada 24 Maret 1925. Nama ini 

mempunyai arti wilayah yang tadinya merupakan kawasan hutan 

beringin (bering) dan yang diharapkan akan menjadi pusat 

kesejahteraan (harjo) bagi warga Yogyakarta dan masyarakat 

sekitarnya. Pasar tradisional ini pada zaman dahulu juga dikenal 

dengan nama Pasar Gedhe dan menjadi salah satu land mark Kota 

Yogyakarta yang telah dikenal di berbagai wilayah.  

Pasar Beringharjo terletak di tengah Kota Yogyakarta, tepatnya 

di Jalan Ahmad Yani No. 01 Yogyakarta, Indonesia 55122. 



Letaknya persis di ujung bagian selatan jalan Malioboro, 

berdekatan pula dengan Benteng Vredeburg, Gedung agung, 

Kraton Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, Shopping Center, 

Taman Pintar dan tentu saja berada pada satu jalur pusat 

perbelanjaan Malioboro.  

Pasar Beringharjo merupakan pasar yang berdiri diatas tanah 

seluas 2,5 hektar. Pada pasar ini terdapat jumlah pedagang ± 6000 

pedagang dengan 5.441 los dan jumlah kunjungan hariannya rata-

rata mencapai 16.000 orang perhari (Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Yogyakarta [perh], 2013 : 7).   Menurut keterangan yang diberikan 

oleh petugas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, 

pembagian zona wilayah Pasar Beringharjo dibagi sebagai berikut : 

1) Pasar Beringharjo Barat Wilayah Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT) : UPT Beringharjo Barat. Pada zona ini hanya 

terdapat satu lantai dimana daerah pasar bagian barat ini 

menjual berbagai jenis konveksi, batik, sepatu dan sandal. 

2) Pasar Beringharjo Tengah Wilayah Unit Pelaksanaan 

Teknis (UPT) : UPT Beringharjo Tengah. Pada zona ini 

terdapat beberapa lantai yang menyajikan berbagai macam 

jualan, lantai 1 menjual berbagai macam aksesoris, sepatu, 

sandal, kebutuhan rumah tangga, kuliner, batik, konveksi, 

barang pecah belah, dan bumbu dapur. Lantai  2 menjual 

berbagai macam jenis konveksi, bumbu dapur, dan sayuran. 



Selanjutnya untuk lantai  3 merupakan lokasi Kantor Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, penjual buah, gula 

jawa, dan tempat parkir. 

3) Pasar Beringharjo Timur wilayah Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) : UPT Beringharjo Timur. Pada zona pasar bagian 

timur ini juga terdapat beberapa lantai yang menyajikan 

beragam dagangan, lantai 1 menjual berbagai aksesoris tas 

dan sepatu, kebutuhan rumah tangga, aksesoris mobil, 

bahan bangunan, daging, sayur, kuliner, jamu serta bumbu 

dapur. Lantai 2 menjual berbagai macam sayuran, bongkar 

muat barang dan kuliner, lalu untuk lantai 3 merupakann 

lokasi grosiran, buah dan kembang.  

b. Pasar Kranggan Yogyakarta 

Pasar Kranggan merupakan salah satu pasar yang paling 

legendaris setalah pasar Beringharjo, karena keberadaan pasar ini 

sudah ada dari zaman pemerintahan Belanda. Keberadaan Pasar 

Kranggan ini sendiri juga terbentuk atas permintaan dari 

Tumenggung Rangga Prawirasantika yang hidup di masa 

penjajahan Belanda. Nama Kranggan sendiri berasal dari kata Ka-

Rangga-an atau yang disingkat dengan Kranggan. Pasar tradisional 

yang terletak tidak jauh dari Tugu Pal Putih Yogyakarta ini resmi 

berdiri sejak tanggal 15 agustus 1978 (Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Yogyakarta [perh], 2013 : 13) 



Pasar Kranggan ini memiliki ciri khas yaitu sebagai pasar 

tradisional Kota Yogyakarta yang menjadi pusatnya jajanan 

tradisional. Disini kita bisa menemukan berbagai macam jajanan 

tradisional mulai dari lemper, talam, clorot, bakpia dan lain 

sebagainya. Para pedagang jajanan tradisional ini dapat dijumpai di 

area depan Pasar Kranggan, sedangkan area dalam pasar ini 

terdapat penjual-penjual yang sama hal nya dengan pasar lain 

mulai dari pedagang pakaian, sembako, sayuran, perlengkapan 

rumah tangga dan masih banyak lagi. 

Pasar Kranggan merupakan pasar yang beralamatkan di Jl. 

Pangeran Diponegoro No. 29 Yogyakarta. Jam operasional pasar 

Kranggan ini adalah dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 

18.00 WIB. Pasar ini berdiri diatas tanah seluas 6.180 m2 dan luas 

bangunan7.400 m2. Terdapat sebanyak 863 pedagang yang terdata 

di pasar ini dengan pembagian 179 pedagang lapak, 592 pedagang 

los dan 92 pedagang kios. 

2. Subjek Penelitian 

Seperti yang telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya, 

penelitian ini menggunakan dua lokasi subjek penelitian yaitu pada 

pedagang Pasar Beringharjo dan pedagang Pasar Kranggan. Alasan 

menggunakan pedagang pasar sebagai subjek yang akan diteliti karena 

dapat dianggap bahwa pedagang merupakan salah satu pelaku ekonomi 

dominan dalam peningkatan perekonomian disuatu Negara, dan juga 



sebagai salah satu tujuan dari perbankan syariah dalam meningkatkan 

perekonomian negara dengan melakukan kegiatan bermuamalah 

berdasarkan nilai-nilai Islam. Serta berdasarkan survey yang telah 

dilakukan didapatkan informasi bahwa sebagian besar pedagang pada 

kedua pasar ini merupakan nasabah pada perbankan syariah dan pernah 

menggunakan produk gadai emas sesuai dengan topik yang akan di 

angkat pada penelitian ini. 

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data angket atau kuisioner. Kuisioner yang 

disebar adalah sebanyak 100 copy dengan pembagian masing-masing 

50 kuisioner pada setiap lokasinya. Penyebaran kuisioner ini dilakukan 

dalam kurun satu minggu pada tanggal 22-28 Oktober 2017.  Adapun 

penjabaran mengenai subjek pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pasar Beringharjo Yogyakarta 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

laki-laki 15 

Perempuan 35 

Total 50 
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perempuan



Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa responden yang 

dijadikan sampel pada lokasi Pasar Beringharjo berjumlah 15 

orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa 

ternyata mayoritas pedagang yang terdapat di pasar ini merupakan 

perempuan yang lebih dominan yang dijadikan sasaran pada saat 

penyebaran angket/kuisionr. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Kelompok Usia 

Kelompok Usia Jumlah 

20-30 Tahun 32 

31-40 Tahun 13 

>40 Tahun 5 

Total 50 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Persentase Kelompok Usia Responden Pasar 

Beringharjo. 

Dari tebel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa kelompok 

usia reponden pada Pasar Beringharjo mayoritas termasuk pada 

golongan 20-30  tahun sebanyak 32 orang. Hasil tersebut diperoleh 

karna pada saat penyebaran kuisioner di Pasar Beringharjo ini 

sasarannya lebih banyak kepada pedagang pedagang muda seperti 

64%

26%

10%

Kelompok Usia

20-30 Tahun

31-40 Tahun

>40 Tahun



penjual baju perempuan, hijab, dan perlengkapan shalat yang 

mayoritasnya dijaga atau dijual oleh pramuniaga yang masih muda.  

Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Sumber Informasi 

Sumber Informasi Jumlah 

Media Elektronik 7 

Media Cetak 10 

Internet 11 

Teman/Saudara 5 

Brosur/Spanduk 17 

Total 50 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Persentase Sumber Informasi Responden 

Pasar Beringharjo 

Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa 

masyarakat yang dijadikan sampel penelitian mengetahui informasi 

mengenai gadai emas di perbankan syariah mayoritas melalui 

brosur atau spanduk sebesar 34% dari penyebaran kuisioner. Hal 

ini dapat dilandasi pada fakta yang didapatkan bahwa pihak 

perbankan syariah melakukan promosi produk nya terhadap 

pedagang pedagang di pasar dengan cara penyebaran brosur-brosur 
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di setiap pasarnya. Dan juga pemasangan spanduk ditempat tempat 

strategis yang memungkinkan terlihat oleh masyarakat. 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Kegunaan dalam Bergadai 

Kegunaan Bergadai Jumlah 

Biaya Pendidikan 3 

Biaya Kesehatan 2 

Biaya Konsumsi 4 

Modal Usaha 29 

Biaya Investasi 12 

Total 50 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Persentase Keguanaan Bergadai Reponden 

Pasar Beringharjo 

Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat dilihat mayoritas 

pada masyarakat beringharjo mempunyai tujuan untuk melakukan 

transaksi gadai di perbankan syariah karna untuk tambahan modal 

usaha yang dilakukan. Hal ini sangat sejalan dengan profesi yang 

mereka lakukan yaitu berdagang. Pedagang memang pada 

umumnya membutuhkan modal untuk usahanya, baik itu modal 

utama maupun modal tambahan, dan tak jarang pula pedagang 
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tersebut membutuhkan jasa perbankan syariah untuk 

mengembangkan usahanya tersbut.  

b. Pasar Kranggan Yogyakarta 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

laki-laki 12 

Perempuan 38 

Total 50 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Perentase Jenis Kelamin Responden Pasar 

Kranggan 

Berdasarkan tabel diatas sama hal nya dengan hasil yang di 

dapatkan pada Pasar Beringharjo, di Pasar Kranggan ini juga 

terlihat bahwa mayoritas pedagang yang dijadikan sampel pada 

penelitian ini merupakan perempuan dengan total 38 orang 

perempuan dari 50 sampel yang diambil. Pada saat penyebaran 

kuisioner juga terlihat bahwa memang faktanya pedagang yang 

terdapat pada pasar ini kebanyakan perempuan, baik itu dari 
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pedagang kelontong, pedagang baju, pedagang beras hingga 

pedagang daging. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Kelompok Usia 

Kelompok Usia Jumlah 

20-30 Tahun 12 

31-40 Tahun 24 

>40 Tahun 14 

Total 50 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Persentase Kelompok Usia Responden Pasar 

Kranggan 

Pada Pasar Kranggan untuk kelompok usia mendapatkan hasil 

bahwa mayoritas masyarakat pedagang yang dijadikan sampel pada 

penelitian ini berusia 31-40 tahun dengan persentase sebesar 48%. 

Hal ini terjadi karena fakta yang membuktikan bahwa para 

pedagang yang berada pada pasar ini banyak merupakan ibu-ibu 

atau bapak-bapak yang usianya terlihat lebih tua jika dibandingkan 

dengan responden yang saya temui pada saat di Pasar Beringharjo. 
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Sumber Informasi 

Sumber Informasi Jumlah 

Media Elektronik 9 

Media Cetak 5 

Internet 5 

Teman/Saudara 1 

Brosur/Spanduk 30 

Total 50 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Persentase Sumber Informasi Reponden Pasar 

Kranggan 

Sama hal nya dengan hasil yang didapatkan pada Pasar 

Beringharjo. Pada Pasar Kranggan sebagian besar masyarakat yang 

dijadikan sampel juga menjawab bahwa mereka mengetahui 

informasi mengenai gadai di perbankan syariah melalui brosur 

ataupun spanduk. Hal ini terjadi karena faktanya strategi yang 

digunakan suatu perusahan perbankan pada setiap jenis sasarannya 

adalah sama, dan untuk pangsa pasar seperti pedagang pasar, 

perbankan syariah melakukan promosi melalu penyebaran brosur 

ke pasar-pasar dan pemasangan spanduk di tempat-tempat yang 

strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. 
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Kegunaan dalam Bergadai 

Kegunaan Bergadai Jumlah 

Biaya Pendidikan 3 

Biaya Kesehatan 1 

Biaya Konsumsi 9 

Modal Usaha 35 

Biaya Investasi 2 

Total 50 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Persentase Kegunaan Bergadai Responden 

Pasar Kranggan 

Pada data yang didapatkan untuk kegunaan bergadai, pada 

Pasar Kranggan juga sama hal nya dengan data yang diperoleh di 

Pasar Beringharjo yaitu sebagai modal usaha. Dimana hasil yang 

menunjukkan bahwa modal usaha dijawab sebesar 70% dari 

seluruh kuisioner yang disebarkan. Karena memang fasilitas gadai 

yang dimanfaatkan oleh para pedagang adalah untuk mendapatkan 

pinjaman guna mengembangkan usaha yang mereka miliki. 
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B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Dalam pengambilan kesimpulan pada uji validitas ada dua cara 

yang dapat dijadikan acuan, yaitu jika nilai r hitung atau pearson 

correlation lebih besar dari nilai r tabel, maka butir kuisioner tersebut 

dapat dikatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai r hitung atau person 

correlation lebih kecil dari nilai r tabel, maka butir kuisioner tersebut 

tidak valid. Besaran nilai r tabel dengan jumlah N = 100 pada 

signifikansi 0,05 (5%) adalah sebesar 0,197. Kemudian cara yang 

kedua untuk dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan kesimpulan 

dari uji validitas adalah nilai signifikansi, apabila nilai signifikansinya 

<0,05 maka butir kuisioner tersebut dikatakan valid, dan begitu pula 

sebaliknya apabila nilai signifikansi >0,05 maka butir kuisioner 

tersebut tidak valid (Priyatno. 2014 : 62). Adapun hasil uji instrumen 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Validitas Variabel Lokasi 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Lokasi (X1)  

Variabel Item Sig. 
R 

Hitung 
R 

Tabel 
Ket 

Lokasi 
(X1) 

X1.1 0,000 0,720 0,197 Valid 

X1.2 0,000 0,645 0,197 Valid 

X1.3 0,000 0,721 0,197 Valid 

X1.4 0,000 0,438 0,197 Valid 

X1.5 0,000 0,632 0,197 Valid 

X1.6 0,000 0,742 0,197 Valid 

X1.7 0,000 0,384 0,197 Valid 

 



b. Validitas Variabel Biaya 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Biaya (X2)  

Variabel Item Sig. 
R 

Hitung 
R 

Tabel 
Ket 

Biaya 
(X2) 

X1.1 0,000 0,794 0,197 Valid 

X1.2 0,000 0,738 0,197 Valid 

X1.3 0,000 0,674 0,197 Valid 

X1.4 0,000 0,454 0,197 Valid 

X1.5 0,000 0,758 0,197 Valid 

X1.6 0,000 0,717 0,197 Valid 

 

c. Validitas Variabel Syariah 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Syariah (X3)  

Variabel Item Sig. 
R 

Hitung 
R 

Tabel 
Ket 

Syariah 
(X3) 

X1.1 0,000 0,670 0,197 Valid 

X1.2 0,000 0,670 0,197 Valid 

X1.3 0,000 0,566 0,197 Valid 

X1.4 0,000 0,633 0,197 Valid 

X1.5 0,000 0,705 0,197 Valid 

X1.6 0,000 0,568 0,197 Valid 

X1.7 0,000 0,606 0,197 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Validitas Variabel Minat 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Minat (Y)  

Variabel Item Sig. 
R 

Hitung 
R 

Tabel 
Ket 

Minat 
(Y) 

Y.1 0,000 0,555 0,197 Valid 

Y.2 0,000 0,476 0,197 Valid 

Y.3 0,000 0,438 0,197 Valid 

Y.4 0,000 0,530 0,197 Valid 

Y.5 0,000 0,595 0,197 Valid 

Y.6 0,000 0,547 0,197 Valid 

Y.7 0,000 0,408 0,197 Valid 

Y.8 0,000 0,451 0,197 Valid 

Y.9 0,000 0,527 0,197 Valid 

Y.10 0,000 0,598 0,197 Valid 

Y.11 0,000 0,351 0,197 Valid 

Y.12 0,000 0,587 0,197 Valid 

Y.13 0,000 0,603 0,197 Valid 

Y.14 0,000 0,512 0,197 Valid 

Y.15 0,000 0,507 0,197 Valid 

 

      Dapat dilihat keempat tabel diatas merupakan tabel rekapitulasi 

hasil uji validitas yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu 

variabel dependen serta terdapat 35 indikator pernyataan yang termuat 

didalam kuisioner penelitian yang disebarkan kepada responden. 

Setelah melakukan uji validitas terhadap ke 35 indikator kuisioner 

tersebut menggunakan alat uji SPSS, dapat disimpulkan bahwa ke 35 

indikator kuisioner yang disebar pada lokasi Pasar Beringharjo tersebut 

dapat diterima atau valid, karena tingkat signifikansi < 0,05 dan nilai r 

hitung lebih besar dari nilai r tabel untuk N=100 yaitu sebesar 0,197. 

 



2. Uji Reliabilitas 

Untuk mengambil kesimpulan dari uji reliabilitas dapat dilihat dari 

nilai Cronbach’s Alpha yang dihasilkan. Untuk melihat apakah 

variabel tersebut reliabel atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan 

batasan 0,6. Berdasarkan pendapat Sekaran (1992), reliabilitas yang 

angka Cronbach’s Alpha nya kurang dari 0,6 dapat dikatakan kurang 

baik, jika 0,7 maka dapat dikatakan diterima dan apabila mencapai 

angka diatas 0,8 adalah baik. Dalam kata lain, variabel sudah dapat 

dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha nya lebih besar dari 

0,7 (Priyatno. 2014 : 64). 

a. Reliabilitas Variabel Lokasi 

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Lokasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.750 8 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat dari tabel diatas, 

diketahui bahwa Cronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel 

lokasi pada kuisioner yang disebarkan di kedua pasar reliabel dan 

dapat digunakan dalam penelitian ini karena angka tersebut 

menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap indikator-

indikator pernyataan pada kuisioner dari waktu ke waktu bersifat 



konsisten. Hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha nya 

senilai 0,750 atau > 0,60. 

b. Reliabilitas Variabel Biaya 

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Biaya 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.772 7 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat dari tabel diatas, 

diketahui bahwa Cronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel 

biaya pada kuisioner yang disebarkan reliabel dan dapat digunakan 

dalam penelitian ini karena angka tersebut menunjukkan bahwa 

jawaban responden terhadap indikator-indikator pernyataan pada 

kuisioner dari waktu ke waktu bersifat konsisten. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha nya senilai 0,772 atau > 0,60. 

c. Reliabilitas Variabel Syariah 

Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Syariah 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 8 

 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat dari tabel diatas, 

diketahui bahwa Cronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel 



syariah pada kuisioner yang disebarkan reliabel dan dapat 

digunakan dalam penelitian ini karena angka tersebut menunjukkan 

bahwa jawaban responden terhadap indikator-indikator pernyataan 

pada kuisioner dari waktu ke waktu bersifat konsisten. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha nya senilai 0,754 atau > 

0,60. 

d. Reliabilitas Variabel Minat 

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.729 16 

 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat dari tabel diatas, 

diketahui bahwa Cronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel 

minat pada kuisioner yang disebarkan reliabel dan dapat 

digunakan dalam penelitian ini karena angka tersebut menunjukkan 

bahwa jawaban responden terhadap indikator-indikator pernyataan 

pada kuisioner dari waktu ke waktu bersifat konsisten. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha nya senilai 0,729 atau > 

0,60. 

 

 

 



C. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.81965328 

Most Extreme Differences Absolute .056 

Positive .056 

Negative -.039 

Kolmogorov-Smirnov Z .565 

Asymp. Sig. (2-tailed) .907 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Uji Normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah 

dalam suatu regresi menghasilkan nilai residual yang terdistribusi 

normal atau tidak (Priyatno. 2014 : 90). Berdasarkan hasil analisis 

yang dapat dilihat dari tabel diatas didapatkan bahwa nilai Asymp. Sig 

(2-tailed) atau nilai signifikansi sebesar 0,907. Karena nilai yang 

dihasilkan dari hasil analisis lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa nilai residual bersifat normal. 

 

 

 



2. Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 11.903 1.677  7.097 .000   

Lokasi .440 .149 .279 2.944 .004 .574 1.741 

Biaya .523 .157 .299 3.330 .001 .640 1.562 

Syariah .462 .147 .279 3.145 .002 .658 1.520 

a. Dependent Variable: 

minat 

      

 

Pada tabel hasil analisis diatas kita dapat melihat pada kolom 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

Tolerance > 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10,00 maka 

tidak terjadi multikolonieritas dan sebaliknya apabila nilainya > 10,00 

berarti terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji (Priyatno. 

2014 : 99). Berdasarkan hasil tabel diatas, ketiga variabel independen 

menghasilkan nilai tolerance > 0,10 yaitu untuk variabel lokasi 

sebesar 0,574, variabel biaya 0,640 dan untuk variabel syariah sebesar 

0,658. Dan untuk nilai VIF yang dihasilkan juga ketiganya 

menunjukkan angka < 10,00 yaitu untuk variabel lokasi 1,741, variabel 

biaya 1,562 dan untuk variabel syariah yaitu senilai 1,520 yang artinya 

tidak terjadi multikolonieritas pada data yang diuji atau dengan kata 



lain tidak ditemukan hubungan yang tinggi atau korelasi antarvariabel 

independen 

3. Uji Heterokedasitas 

Tabel 4.19 Hasil Uji Heterokedasitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.080 1.052  1.978 .051 

lokasi -.029 .094 -.042 -.310 .757 

biaya -.030 .099 -.038 -.300 .765 

syariah .061 .092 .084 .667 .506 

a. Dependent Variable: RES2     

 

Heterokedasitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat 

apakah ada ketidaksamaan varian dari masing-masing residual pada 

regresi. Model regresi yang baik adalah model yang mempunyai varian 

dari tiap-tiap residual pengamatan ke pengamatan yang lain atau 

bersifat homokedasitas. Hasil uji heterokedasitas ini dapat dilihat dari 

angka signifikansi yang di dapatkan, apabila nilai signifikaninya > 

0,05 berarti tidak terjadi masalah heterokedasitas dan begitu pula 

sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 berarti terjadi masalah 

heterokedasitas pada data yang di uji. Berdasarkan hasil diatas dapat 

dilihat pada kolom Sig. bahwa ketiga variabel memiliki nilai 

signifikansi > 0,05 yang berarti tidak terdapat masalah heterokedasitas 

pada data yang di uji, untuk variabel lokasi nilai signifikansnya sebesar 



0,757, variabel biaya nilai signifikansinya sebesar 0,765 dan untuk 

variabel syariah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,506. 

D. Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinan (Uji R) 

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinan (Uji R) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .710a .504 .489 2.863 

a. Predictors: (Constant), syariah, biaya, lokasi 

 

Nilai koefisien korelasi R yang dapat dilihat pada kolom kedua 

baris kedua pada tabel diatas menunjukkan angka sebesar 0,710, hal ini 

mewakilkan penjelasan bahwa korelasi antara variabel independen 

lokasi (X1), biaya (X2) dan syariah (X3) secara bersamaan mempunyai 

hubungan yang cukup kuat sebesar 71,0% terhadap variabel dependen 

yaitu minat nasabah dalam memilih produk gadai di perbankan 

syartiah (Y). 

Kemudian, untuk nilai Adjusted R Square (R2) yang menunjukkan 

angka 0,489 atau 48,9% mempunyai arti variabel independen 

berpengaruh sebesar 48,9% terhadap variabel dependen nya, 

sedangkan sisanya 51,1% (100%-48,9%) dipengaruhi oleh variabel-

variabel bebas lain diluar variabel bebas yang diuji dalam penelitian 

ini. 

 



2. Uji T 

Hasil dari uji t dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antara per satuan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk menentukan hasil tersebut dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu membandingkan t hitung dengan t tabel dan melihat tingkat 

signifikansinya. (Priyatno. 2014 : 115). Rumus untuk mencari nilai t 

tabel (tingkat kepercayaan 95%, α=0,05) : 

T tabel = (tingkat kepercayaan dibagi 2 ; jumlah responden dikurangi 

jumlah variabel bebas dikurangi 1) 

T tabel = (α/2 ; n-k-1) 

T tabel = (0,05/2 ; 100-3-1) 

T tabel = (0,025 ;96) 

Artinya t 0,025 dan d.f 96. Setelah dilihat pada tabel distribusi 

nilai, maka didapatkanlah nilai t tabel untuk jumlah N=100 dengan α = 

0,05 sebesar 1,985. Adapun hasil dari uji T terhadap data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 



Tabel 4.21 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.903 1.677  7.097 .000 

Lokasi .440 .149 .279 2.944 .004 

Biaya .523 .157 .299 3.330 .001 

Syariah .462 .147 .279 3.145 .002 

a. Dependent Variable: minat     

 

1) Uji Hipotesis Lokasi 

 Hasil tabel diatas menunjukkan  bahwa variabel lokasi (X1) 

memiliki nilai t hitung sebesar 2,944 dengan tingkat 

signifikansi 0,004. Jadi dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t 

tabel (2,944 > 1,985) dan tingkat signifikansi < 0,05 ( 0,004 < 

0,05) yang artinya secara parsial variabel independen lokasi 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak dan 

Ha1 diterima. 

2) Uji Hipotesis Biaya 

 Hasil tabel diatas menunjukkan  bahwa variabel biaya (X2) 

memiliki nilai t hitung sebesar 3,330 dengan tingkat 

signifikansi 0,001. Jadi dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t 

tabel (3,330 > 1,985) dan tingkat signifikansi < 0,05 ( 0,001 < 

0,05) yang artinya secara parsial variabel independen biaya 



berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan 

Ha2 diterima. 

3) Uji Hipotesis Syariah 

 Hasil tabel diatas menunjukkan  bahwa variabel syariah 

(X3) memiliki nilai t hitung sebesar 3,145 dengan tingkat 

signifikansi 0,002. Jadi dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t 

tabel (3,145 >1,985) dan tingkat signifikansi < 0,05 ( 0,002 < 

0,05) yang artinya secara parsial variabel independen syariah 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak dan 

Ha3 diterima. 

3. Uji F 

Uji F merupakan uji yang akan menunjukkan apakah semua 

variabel independen  dalam model regresi memiliki pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil 

tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara F hitung dan F tabel. 

Juka F hitung > F tabel berarti secara keseluruhan variabel bebas dapat 

mempengaruhi variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika F hitung < 

F tabel maka variabel bebas secara keseluruhan tidak dapat 

mempengaruhi variabel terikat. Berikut adalah cara untuk mencari nilai 

F tabel : 

 



F tabel = (k ; n-k) 

K = jumlah variabel bebas 

N = jumlah responden atau sampel penelitian 

F tabel = (k ; n-k) 

F tabel = (3 ; 100-3) 

F tabel = (3 ; 97) 

Artinya f = 3  dan d.f 97. Setelah dilihat pada tabel distribusi nilai, 

maka didapatkanlah nilai f tabel untuk jumlah N=100 dengan jumlah 

variabel bebas sebanyak 3 sebesar 2,70. Adapun hasil dari uji F 

terhadap data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.22 Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 800.906 3 266.969 32.562 .000a 

Residual 787.094 96 8.199   

Total 1588.000 99    

a. Predictors: (Constant), syariah, biaya, lokasi   

b. Dependent Variable: minat     

 

Berdasarkan data pada tabel ANOVA diatas yang menunjukkan 

nilai F hitung sebesar 32,562 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Disimpulkan bahwa nilai F hitung > F tabel (18,452 > 2,70) yang 

artinya variabel bebas pada penelitian ini secara simultan atau 



bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikatnya. 

E. Pembahasan 

1) Pengaruh aspek lokasi terhadap minat nasabah dalam memilih produk 

gadai di perbankan syariah 

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan di variabel pertama pada 

penelitian ini yaitu variabel lokasi di kedua pasar, hasil yang 

didapatkan yaitu aspek lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah. 

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa faktor lokasi merupakan hal penting 

untuk menentukan suatu pilihan atau minat masyarakat yang akan 

melakukan transaksi di sebuah lembaga keuangan. 

Hasil yang diperoleh untuk nilai t hitung sebesar 2,944 dengan 

tingkat signifikansi 0,004. Jadi dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t 

tabel (2,944 > 1,985) dan tingkat signifikansi < 0,05 ( 0,004 < 0,05). 

Gambaran dari perolehan nilai diatas dapat membawa kita kepada 

suatu kesimpulan yaitu bahwa faktor lokasi pada objek penelitian ini 

menurut respondennya memang berpengaruh terhadap minat 

masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah, yang 

artinya dalam kata lain pada objek penelitian ini responden 

beranggapan bahwa lokasi memang penting dalam mengambil 

keputusan dan menjadi patokan minat meraka dalam memilih. 



Pada kesempatan ini wawancara juga dilakukan terhadap 

responden sebagai tambahan penguat data penelitian. Beberapa 

responden yang dijadikan sampel dan diwawancarai diantaranya Muh. 

Fauzi (31-40 tahun) seorang pedagang kelontong yang berdomisili di 

Sleman Yogyakarta menerangkan bahwa ia setuju menjadikan faktor 

lokasi sebagai salah satu daya tarik calon nasabah yang akan 

melakukan transaksi di perbankan syariah. Menurut responden tersbut, 

pekerjaannya yang merupakan sebagai pedagang kelontong di pasar 

pasti mengharuskan untuk tidak terlalu sering meninggalkan kios atau 

menutup kios terlalu lama demi mendapatkan pembeli yang akan 

berbelanja dan tidak menentu waktunya. Dengan mempertimbangkan 

lokasi lembaga keuangan untuk dijadikan tempat bertransaksi, jadi 

menurutnya bisa mengira atau mempertimbangkan waktu untuk 

menuju kesana dan melakukan transaksi yang diperlukan, jadi lokasi 

yang strategis atau yang dekat dengan tempat tinggal/kios 

dagangannya lah yang dijadikan pilihan yang tepat untuk dijadikan 

lokasi bertransaksi sehingga apabila ada suatu keperluan yang 

mengharusnya ke lokasi lembaga tersebut dia tidak memakan waktu 

yang lama untuk menuju keana dan meninggalkan kios dagangannya.  

Pada kesempatan lainnya wawancara yang lakukan terhadap Isnain 

(>40 tahun) yang juga merupakan salah satu nasabah di Bank Syariah 

Mandiri menyebutkan bahwa faktor lain yang dapat menimbulkan 

minat seseorang untuk melakukan transaksi di perbankan syariah 



biasanya karena faktor promosi yang dilakukan oleh pihak bank yang 

menimbulkan minat untuk melakukan transaksi di lembaga tersebut. 

Baik itu promosi di media cetak, elektronik ataupun promosi yang 

dilakukan door to door. Selain itu, responden ini juga menyatakan 

bahwa karna sudah lama menjadi nasabah di perbankan syariah dan 

telah tahu bagaimana sistem yang dilakukan didalamnya menimbulkan 

suatu rasa percaya pada saat bertransaksi, jadi faktor kepercayaan juga 

mendukung timbulnya minat seseorang untuk memilih melakukan 

transaksi di suatu lembaga keuangan. 

Disini dapat dilihat bahwa pada objek penelitian ini sebagian besar 

repondennya setuju apabila lokasi dijadikan salah satu faktor  yang 

mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk di perbankan 

syariah, dalam hal ini yaitu memilih produk gadai. 

2) Pengaruh aspek biaya terhadap minat nasabah dalam memilih produk 

gadai di perbankan syariah 

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan di variabel kedua pada 

penelitian ini yaitu variabel biaya, hasil yang didapatkan yaitu aspek 

biaya berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat dalam 

memilih produk gadai di perbankan syariah. Dalam hal ini dapat 

terlihat bahwa faktor biaya merupakan hal penting untuk menentukan 

suatu pilihan atau minat masyarakat yang akan melakukan transaksi di 

sebuah lembaga keuangan. 



Hasil yang diperoleh untuk nilai t hitung sebesar 3,330 dengan 

tingkat signifikansi 0,001. Jadi dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t 

tabel (3,330 > 1,985) dan tingkat signifikansi < 0,05 ( 0,001 < 0,05). 

Tidak dapat dipungkiri, pada era yang sangat berkembang pesat 

seperti sekarang ini faktor biaya sangatlah menjadi pertimbangan 

dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh tiap individunya. 

Seseorang akan mengurutkan tingkat kebutuhannya dari kebutuhan 

primer, sekunder, hingga kebutuhan tersier dalam kehidupan sehari-

hari. Tak jarang pula seseorang harus menyiapkan anggaran untuk 

kebutuhan-kebutuhan tidak terduga, seperti biaya rumah sakit, asuransi 

dan sebagainya. 

Melihat kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi, otomatis 

seseorang harus mempunyai rancangan masa depan dalam mengelola 

perekonomian keluarganya dengan memilih hal-hal yang dapat 

meminimalisir pengeluaran. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian pada variabel biaya. 

Secara keseluruhan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian 

setuju bahwa aspek biaya yang dalam hal ini merupakan biaya ujroh 

dan biaya administrasi dalam bertransaksi gadai di perbankan yang 

relatif murah sangat dijadikan alasan mereka mempunyai minat untuk 

memilih produk gadai di perbankan syariah dibandingkan dengan 

lembaga keuangan lainnya yang menawarkan produk gadai. 



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden, 

ada juga faktor lain yang dapat dijadikan alasan masyarakat 

mempunyai minat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah. 

Seperti yang dipaparkan oleh responden atas nama Dwi Ratna Furry 

(20-30 tahun) yang merupakan pedagang aksesoris dan berdomisili di 

Kota Gede ini menyebutkan bahwa sebelum melakukan transaksi di 

suatu lembaga manapun pasti seseorang tersebut sudah memiliki 

pengetahun mengenai hal yang akan dilakukannya, begitu juga apabila 

akan memilih lembaga yang akan dijadikan tempat menggadaikan 

barang berharga seperti emas di lembaga keuangan syariah. Responden 

ini merupakan salah satu nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri 

cabang Kota Gede. Dia mengaku mempunyai minat untuk melakukan 

transaksi tersebut selain karena mempertimbangkan lokasi yang dekat 

dengan tempat tinggal, perbandingan biaya yang dikeluarkan, dia juga 

memang sudah mengetahui perbankan syariah ini dari berbagai sumber 

sehingga dia yakin untuk melakukan transaksi disana, jadi dapat 

disimpulkan dari hasil wawancara dengan responden ini bahwa faktor 

pengetahuan juga mempunyai peran yang penting dalam menimbulkan 

minat masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah. 

3) Pengaruh aspek syariah terhadap minat nasabah dalam memilih produk 

gadai di perbankan syariah 

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan di variabel ketiga pada 

penelitian ini yaitu variabel syariah, hasil yang didapatkan yaitu aspek 



syariah berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat 

dalam memilih produk gadai di perbankan syariah. Dalam hal ini dapat 

terlihat bahwa faktor syariah juga merupakan hal penting untuk 

menentukan suatu pilihan atau minat masyarakat yang akan melakukan 

transaksi di sebuah lembaga keuangan. 

Hasil yang diperoleh untuk nilai t hitung sebesar 3,145 dengan 

tingkat signifikansi 0,002. Jadi dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t 

tabel (3,145 > 1,985) dan tingkat signifikansi < 0,05 ( 0,002 < 0,05). 

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan lembaga-

lembaga keuangan syariah yang bermunculan dengan pesat pada saat 

ini. Sebagian masyarakat juga memperhatikan label yang di sematkan 

pada lembaga tersebut yaitu label syariah. Sebagian masyarakat 

tertarik untuk melakukan transaksi di lembaga tersebut karena ingin 

melihat bagaimana cara kerja lembaga yang menyisipkan kata syariah 

pada perusahaan mereka. Dan sebagian besar masyarakat juga 

beranggapan bahwa syariah identik dengan agama Islam dan tentu saja 

transaksi yang dilakukan didalamnya berpedoman terhadap hukum-

hukum bermuamalah didalam Islam. 

Ketertarikan masyarakat tersebut terlihat dari hasil yang didapatkan 

dalam penelitian ini yaitu aspek syariah menjadi salah satu daya tarik 

minat masyarakat dalam memilih produk di perbankan syariah, dalam 

hal ini yaitu produk gadai di perbankan syariah. Dengan kata lain 

mereka ingin melakukan transaksi keuangan pada lembaga yang di 



anggap mempunyai sistem yang sesuai dengan kepercayaan mereka. 

Maka dapat disimpulkan variabel ketiga ini yaitu aspek syariah 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat 

dalam memilih produk gadai di perbankan syariah. 

Penjelasan diatas dikuatkan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap responden dan salah satunya adalah Suparti (31-40 

tahun) yang merupakan pedagang buah yang berdomisili di Godean 

Yogyakarta. Responden ini menjelaskan bahwa dia mempunyai minat 

untuk melakukan transaksi di perbankan syariah karena mempunyai 

persepsi atau anggapan terhadap lembaga tersebut yang menawarkan 

produk berbasis Islam, transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan 

prinsip syariah, menawarkan produk yang bebas bunga hingga 

memiliki persepsi baik mengenai pengawasan lembaga keuangan oleh 

Dewan Pengawas Syariah. Selain hasil wawancara yang dilakukan, hal 

ini juga dikuatkan dengan jawaban pada kuisioner yang diisi oleh 

responden ini dimana pada variabel syariah banyak memilih jawaban 

dengan pilihan sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap suatu lembaga keuangan syariah juga menjadikan 

faktor penting dalam menimbulkan minat untuk memilih produk di 

lembaga keuangan syariah tersebut. 


