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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian terhadap Sistem Gadai dan Pelelangan pada PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Rahn adalah produk jasa gadai PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas 

yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada 

sistem aministrasi modern. Besar kredit yang diberikan sama dengan gadai 

konvensional/KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. 

Gadai syariah menetapkan biaya administrasi dibayar dimuka. 

2. Prosedur rahn pada PT. Pegadaian Syariah yaitu nasabah datang ke 

Lembaga Pegadaian Syariah Cabang dengan membawa barang jaminan 

berupa emas, alat-alat elektronik maupun BPKB kendaraan sepeda motor 

atau kendaraan lainnya yang dapat dijadikan jaminan serta membawa bukti 

identitas diri yang masih berlaku seperti SIM, KTP dan lainnya untuk 

mendapatkan uang pinjaman sebesar harga jaminan yang diagunkan 

setelah ditaksir oleh petugas penaksir. Kemudian nasabah mengisi FPP dan 

diserahkan kembali ke petugas penaksir, lalu petugas penaksir akan 

menyiapkan SBR yang akan diserahkan dengan FPP kepada kasir, 

kemudian nasabah akan menerima sejumlah uang dan SBR yang asli. 
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3. Untuk barang gadai yang tidak dapat ditebus oleh nasabah walaupun sudah 

dilakukan perpanjangan waktu rahn terhadap nasabah, maka barang 

tersebut akan dilelang oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas 

Pekanbaru terhadap peserta lelang, apabila terdapat selisih lebih HPP 

dengan hasil penjualan barang lelang, maka PT. Pegadaian Syariah 

Cabang Soebrantas Pekanbaru akan mengembalikan uang kelebihan 

tersebut kepada rahin selaku pemilik gadai yang telah dilelang. 

4. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa Sistem Gadai dan Pelelangan yang dilakukan oleh PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru sudah baik dan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 yang sekarang menjadi 

PERUM. 

B. Saran  

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, maka penulis mencoba 

memberikan sara-saran sebagai berikut: 

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru diharapkan dapat menjalankan 

kegiatan sesuai dengan tugasnya untuk membantu masyarakat umum. 

2. Diharapkan PT. Pegadaian lebih selektif dalam menerima barang jaminan 

untuk menghindari terjadinya risiko pelelangan yang diakibatkan pinjaman 

tidak dapat dilunasi oleh pihak nasabah dikemudian hari. 

 

 

 


