
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih

produk gadai di perbankan syariah, peneliti dapat menarik kesimpulan

ebagai berikut :

1. Pengaruh aspek lokasi terhadap minat masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan mengenai aspek lokasi

terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai di

perbankan syariah pada kedua lokasi penelitian, di dapatkan hasil

yang berpengaruh secara signifikan. Artinya dapat ditarik

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 jauh dekatnya lokasi serta strategis tidaknya

lokasi memang penting dalam mengambil keputusan dan menjadi

patokan minat meraka dalam memilih.

2. Pengaruh aspek biaya terhadap minat masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan mengenai aspek biaya

terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai di

perbankan syariah pada kedua lokasi penelitian, didapatkan hasil



bahwa aspek biaya berpengaruh secara signifikan. Hal ini dapat

terlihat dari hasil penelitian pada variabel kedua ini. 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.

3. Pengaruh aspek syariah terhadap minat masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan mengenai aspek syariah

terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai di

perbankan syariah pada kedua lokasi penelitian, didapatkan hasil

bahwa aspek syariah berpengaruh secara signifikan. Dalam

pengambilan data terhadap responden sebagian besar berpendapat

bahwa mereka ingin melakukan transaksi keuangan pada lembaga

yang dianggap 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.

4. Pada penelitian yang telah dilakukan di kedua lokasi tersebut,

ternyata selain tiga faktor yang dijadikan variabel pada penelitian

ini pada saat teknik pengumpulan data melalui wawancara,

ditemukan pula pendapat responden mengenai faktor lain yang

mempengaruhi minat mereka untuk memilih bertransaksi gadai



atau tidak di suatu lembaga keuangan syariah yaitu faktor promosi,

faktor pengetahuan, faktor kepercayaan dan faktor persepsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah

dipaparkan diatas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang

kiranya mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, antara

lain :

1. Untuk pihak perbankan syariah perlu meningkatkan promosi

terhadap produk produk unggulan yang ditawarkan oleh mereka

khususnya yang dibahas pada penelitian ini yaitu produk gadai,

baik itu melalui media cetak, media elektronik ataupun

penyampaian secara langsung kepada calon nasabah agar mereka

lebih mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang lebih

mengenai hal tersebut sehingga akan timbul kepercayaan dari diri

mereka terhadap lembaga yang menawarkan produk tersebut

kemudian mereka akan mempunyai persepsi yang baik terhadap

apa yang mereka lihat atau yang sudah disampaikan dan

selanjutnya akan mempengaruhi timbulnya minat untuk memilih

bertransaksi di sana.

2. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk

menambahkan jumlah responden atau sampel dari yang telah

dilakukan pada penelitian ini agar data yang diperoleh akan lebih

mewakili variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya peneliti juga



menyarankan untuk menambah aspek yang dijadikan variabel

penelitian dan lokasi objek penelitian sehingga cakupan data atau

hasil penelitian nantinya akan semakin besar.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah antaralain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang

akan diuji, yaitu variabel lokasi, variabel biaya dan variabel syariah

terhadap satu variabel dependen yaitu variabel minat sebagai alat

ukur untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat

masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah.

Sedangkan masih dapat ditambahkan beberapa faktor pendukung

yang juga merupakan pertimbangan minat masyarakat dalam

mmilih produk gadai di perbankan syariah seperti faktor

promosi,faktor pngetahuan, faktor kepercayaan dan faktor persepsi

seperti hasil yang didapatkan dalam penelitian ini.

2. Penelitian ini hanya dilakukan di dua lokasi saja yaitu Pasar

Beringharjo dan Pasar Kranggan. Maka sebaiknya untuk

mendapatkan hasil yang lebih akurat dapat dilakukan di beberapa

lokasi lagi sehingga dapat memungkinkan untuk jumlah sampel nya

bertambah.

3. Pengambilan jumlah responden yang bisa dibilang terlalu sedikit

bila dibandingkan dengan populasi pada tempat objek penelitian.


