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ABSTRAK 

 
Ana Fithrotun Nisa’ (NIM 1620210092), Korelasi Pendapatan 

dengan Pemilihan Jumlah Angsuran Talangan Haji pada Anggota 

Koperasi Syari’ah IHYA Kudus. 

Salah satu syarat haji adalah mampu. Kriteria mampu antara lain 

mampu secara fisik, mampu secara harta, dan mampu secara keadaan. 

Untuk mampu secara harta beberapa orang memilih melakukan 

pembiayaan talangan haji. Angsuran pembiayaan talangan haji agar cepat 

selesai, maka dalam penelitian ini membuktikan tentang besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh terdapat adanya hubungan dengan jumlah 

angsuran yang akan dipilih oleh nasabah untuk membayar talangan haji. 

Semakin besar pendapatan yang diperoleh seorang nasabah, pemilihan 

angsuran yang dipilih adalah besar, agar semakin cepat untuk melunasi 

pembiayaan talangan haji. Penelitian ini menjelaskan apakah terdapat 

korelasi yang signifikan antara pendapatan dengan pemilihan jumlah 

angsuran talangan haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi yang signifikan antara pendapatan dengan pemilihan 

jumlah angsuran talangan haji pada anggota Koperasi Syari’ah IHYA 

Kudus.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 

jenis peneliti yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi 

dan penyebaran kuesioner secara langsung pada anggota talangan haji di 

Koperasi Syari’ah IHYA Kudus dengan simple random sampling 

sebanyak 30 orang. Dengan populasi penelitian adalah seluruh anggota 

talangan haji di Koperasi Syari’ah IHYA Kudus. Teknik analisis data 

meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji korelasi 

product moment pearson dengan menggunakan alat bantu program SPSS 

versi 16.0.  

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa 

terdapat korelasi atau hubungan yang positif dan signifikan antara 

pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji pada 

anggota Koperasi Syari’ah IHYA Kudus. Melalui analisis korelasi 

product moment pearson diperoleh harga r hitung sebesar 0,643 dengan 

nilai Sig (2-tailed) antara Pendapatan (X) dengan Jumlah Angsuran (Y) 

adalah sebesar 0,000 yang dibandingkan dengan probabilitas sig. Atau 

(0,000<0,05) maka dikatakan signifikan. Sedangkan harga r tabel dengan 

N=30 pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,361. Jadi harga r hitung lebih 

besar dari harga r tabel sehingga hubungannya positif dan signifikan. 

Kata Kunci : Pendapatan, Jumlah Angsuran, Talangan 

Haji. 


