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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada pegadaian, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Gadai emas merupakan produk penyaluran dana yang bertujuan membantu 

masyarakat dengan proses cepat dan mudah. Untuk memperoleh kredit 

gadai yang dilakukan oleh pegadaian panam sangat sederhana, masyarakat 

hanya menunjukan identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang 

pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak ralatif lama (kurang lebih 

15 menit)  

2. Analisis sistem pada pemberian pinjaman dengan gadai emas ini dilakukan 

dengan cara nasabah datang dengan membawa emas yang akan digadaikan 

serta membawa persyaratan seperti KTP(Kartu Tanda Penduduk) dan KK 

(Kartu Keluarga). Setelah semua syarat diserahkan nasabah kepada 

pegadaian, pihak pegadaian akan menaksir emas yang akan digadaikan. 

Jika penaksiran emas tersebut telah sesuai, maka pihak pegadaian 

mengkompirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan 

diberikan kepada nasabah tersebut, setelah menyetujui jumlah pinjaman, 

maka nasabah diwajibkan mengisi Aplikasi Permohonan Gadai (APG) yang 

telah disediakan PT pegadaian. 
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3. Pelaksanaan gadai emas di pegadaian panam diawali dengan permohonan 

pembiayaan dengan persyaratan yang mudah, kemudian dlakukan 

penaksiran barang gadai yang dilakukan oleh petugas penaksir yang 

mempunyai keahlian khusus yang digunakan dengan timbangan digital 

maka ditentukan nilai maximum pembiayaan yaitu sebesar 92% dari nilai 

taksiran, lalu dana yang akan dicairkan sesuai syarat dan prosedur sesuai 

kesepakatan. Selain Gadai Emas di pegadaian panam juga memiliki 

berbagai produk dan jasa, seperti ;  

4. Jasa Titipan, kresna (pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan, 

krasida (kredit angsuran sistem gadai), kreasi (pemberian pinjaman uang 

yang ditunjukan kepada pengusaha kecil. 

 

B. Saran  

Dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka hal 

yang perlu disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait terutama 

bagian pelayanan gadai dalam pelaksanaan analisis sistem pinjaman dengan gadai 

emas pada pegadaian panam adalah : 

1. Pegadaian (persero) agar dapat dipercaya serta menarik hati masyarakat 

untuk melakukan pemberian pinjaman Gadai Emas, maka dapat dilakukan 

upaya untuk dengan cara meningkatkan pelayanan yang baik terhadap 

nasabah  

2. Dalam sistem gadai emas yang menjadi primadona bagi masyarakat 

Pekanbaru khususnya, harus menyediakan tempat untuk bagian gadai emas 

sesuai dengan kuota pegawai dan nasabah 


