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INTISARI 

 

Kebutuhan ekonomi yang cenderung selalu meningkat mengakibatkan 

semua orang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi seperti 

sandang, pangan, dan papan. Akhirnya, semua orang rela bekerja keras hanya 

ingin mencukupi kebutuhan tersebut. Jika kebutuhan ekonomi tersebut tidak 

tercukupi, maka orang tersebut akan mencari solusi lain selain bekerja disatu 

tempat dengan cara bekerja lembur, atau menambah aktivitas bisnis dengan 

bertujuan mencari penghasilan tambahan. Dengan adanya hal tersebut, maka 

peran  Lembaga keuangan Bank ataupun non bank sangat penting untuk bertindak 

sebagai mediasi antara orang yang ingin berusaha dan investor atau pengusaha. 

sebagai contoh lembaga non bank adalah pegadaian atau sering disebut Rahn 

dalam ekonomi Islam.  

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang awalnya 

fokus kegiatannya adalah pembiayaan, dimana transaksinya mirip dengan 

pinjaman kredit dengan bank, namun diatur dengan menggunakan sistim gadai 

dan hukum gadai. Pegadaian Syariah yaitu suatu lembaga keuangan dijalankan 

dengan menggunakan sistem gadai (rahn) untuk memberikan pinjaman yang 

berpegang kepada prinsip syariah serta dengan tujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat dengan memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi di 

pegadaian syariah.  

Persepsi masyarakat terhadap Pegadaian Syariah tidak semuanya positif, 

karena kelemahan pada pegadaian tersebut tidak semua nasabah mempunyai 

prasangka yang baik, dimana semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi 

hasil adalah jujur serta memerlukan metode penghitungan yang rumit dalam 



 
  

xi 
 

menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nassabah-nasabah 

kecil (Kompas, 2018).  Fenomena juga menunjukkan bahwa program-program 

terhadap produk yang dilakukan oleh Pegadaian Kota Semarang kepada 

masyarakat belum membawa hasil yang maksimal. 

Hasil penelitian tentang keputusan investasi telah banyak dilakukan oleh 

para peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ardyanto, et.al (2015), 

Edward, et.al (2018), Husodo (2015), Lestari dan Widyastuti (2019), Saodin 

(2018) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap 

keputusan investasi. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian Wijaya dan 

Warnadi (2019), Riyono, dkk (2019) bahwa terdapat pengaruh positif antara 

kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Berbeda dengan penelitian 

Ayuningtiyas dan Gunawan (2018) bahwa kepercayaan justru tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Hasil riset yang dilakukan oleh Septifani, dkk (2014), Lestari (2015) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara pemahaman 

investasi terhadap keputusan pembelian. Hasil riset lain seperti Sari dan 

Dwirandra (2015), Rosmiati dan Puteri (2018) juga menunjukkan hasil yang sama 

bahwa pemahaman investasi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

investasi. Berbeda dengan penelitian Ariani (2015) bahwa pemahaman investasi 

tidak berpengaruh terhadap  pengambilan keputusan investasi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan yaitu 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen Pegadaian Syariah agar  

nasabah memutuskan untuk berinvestasi.  
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MOTTO : 
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yang lain runtuh dan agar tegar disaat yang lain terlempar 
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