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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai  “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Permintaan Gadai di 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat; 

1. Faktor psikologis yaitu perilaku masyarakat yang didorong oleh keinginan 

yang timbul dari dalam dirinya untuk memenuhi keinginannya. Hasil jawaban 

responden telah diketahui bahwa yang mempengaruhi minat masyarakat 

dikarenakan lokasi yang mudah dijangkau dengan hasil jawaban responden 64 

orang atau 66,7% ,transaksi sistem/prinsip syariah dengan hasil jawaban 

responden 63 orang atau 65,6%, serta prosedur yang mudah, cepat dan aman 

dengan jawaban responden 62 orang atau 64,65%. 

2. Faktor sosial yaitu keinginan yang dipengaruhi orang lain. Jawaban responden 

di karenakan adanya referensi keluarga maupun teman dengan hasil jawabab 

responden 50 orang atau 52,1 % serta adanya promosi dengan hasil jawaban 

responden 49 orang atau 51,1%. 

3. Faktor ekonomi yaitu aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi 

dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dilihat dari hasil jawaban responden 

dikarenakan butuh modal usaha sebesar 65 orang atau 67,7%, alasan 

konsumtif dan biaya tak terduga sebanyak 35 orang atau 35,4% 
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4. Faktor agama. Adanya pakar/praktisi/ulama yang menyampaikan di 

seminar/workshop/ceramah tentang ekonomi dengan prinsip syariah 

menimbulkan kesadaran umat pelan-pelan namun pasti meninggalkan sistem 

transaksi riba yang merusak perekonomian dan riba telah jelas diperangi oleh 

Allah dan Rasulnya sebagaimana terdapat dalam Alquran surah Albaqarah 

ayat 278-279 

B.  Saran- Saran 

 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  yang  diperoleh  dari 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, saran yang dapat 

diajukan peneliti adalah :  

1.  Kepada PT. Pegadaian, agar lebih banyak lagi membuka cabang Pegadaian 

Syariah di Banjarmasin. Hal ini agar sistem riba bisa di tinggalkan, 

khususnya bagi umat Islam. 

2. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin hendaknya  

mendengarkan  masukan-masukan  yang  diberikan oleh nasabah sebagai 

upaya untuk memperkuat kekerabatan. Hal ini akan semakin mendekatkan 

masyarakat dengan pegadaian syariah. 

3. PT. Pegadaian Syariah diharapkan  lebih meningkatkan lagi promosinya agar 

bisa terus maju kedepannya.   

  
  
  
  
  
  



 
 

78 
 

  
  

 


