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BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam

bab hasil penelitian dan pembahasan, maka ahkirnya dapat ditarik suatu

kesimpulan dan selanjutnya penulis dapat memberikan saran. Adapun kesimpulan

dan saran adalah sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pengadaian Terhadap Barang Gadai  Debitur Yang

Hilang Disebabkan Kelalaian Pihak Perum Pegadaian PT. (Persero)

Cabang Rumbai Ditinjau Dari UU Oteritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

31/POJK.05/2016”.

Adapun  tanggung jawab pegadaian terhadap barang gadai debitur

yang rusak atau hilang disebabkan kelalaian pihak perum pegadaian

adalah dengan cara penganti barang atau jaminan yang digadaikan oleh

pihak perum pegadaian. Bahwa pemberian ganti rugi terhadap barang

jaminan yang hilang atau rusak di  PERUM Pegadaian rumbai tidak

memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepuasan

pelanggan hal ini terlihat masih adanya pelanggan yang komplain atas

ganti rugi yang diberikan serta walaupun menerima penggantian yang

diberikan namun sebenarnya belum puas.
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2. Penyelesaian Atas Tuntutan Debitur Apabila Barang Gadai Debitur Yang

Dijaminkan Hilang Disebabkan Kelalaian Pihak Perum Pegadaian

Dari upanya  penyelesaian atas tuntutan debitur apabila barang debitur

yang  dijaminkan hilang disebabkan kelalaian pihak perum pegadaian yang

akan memproses dan akan ada kesepakatan untuk ganti kerungian atara debitur

dengan perum pegadaian. Tujuan pemberian ganti rugi terhadap barang

jaminan yang hilang atau rusak di Perum Pegadaian cabang Rumbai Pekanbaru

adalah merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan akibat barang jaminan

yang digadaikannya hilang atau rusak. Ganti rugi yang diberikan tersebut juga

dimaksudkan sebagai bentuk jaminan keamanan barang jaminan keamanan

barang jaminan yang digadaikannya serta upaya untuk mempertahankan

kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Adapun prosedur pemberian ganti

rugi yang dilakukan oleh PERUM Pegadaian adalah: Pemberitahuan kepada

pelanggan, pengajuan ganti rugi, penetapan besaran ganti rugi, dan pembayaran

ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis di lapangan dan

menganalisanya, maka dalam hal ini penulis menyarankan pihak pegadaian

untuk lebih meningkatkan upaya dalam pengamanan dan penjagaan terhadap

barang jaminan dan tingkat kepuasan pihak debitur. beberapa saran yang

menjadi rekomendasi penulis yaitu:
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1. Perlu ditambahkan atau disebut didalam isi dari klausal klausal perjanjian

kredit dengan jaminan benda bergerak atau tidak dalam gadai perlu

ditambahkan mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh perum

pegadaian apa bila barang jaminan mengalami kerusakan, hilang atau

karena bencana alam sehingga debitur atau nasabah akan merasa akan

lebih puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut.

2. Sebelum penendatanganan perjanjian kredit sebaiknya nasabah lebih

memahami dan mengerti dari perjanjian beserta syarat-syarat kredit

tersebut dan tidak asal menandatangani, karena hal ini penting sekali jika

ada klausal-klausal yang memberatan debitur atau nasabah, maka nasabah

tidak akan merasa dirungikan dikemudian hari.

3. Agar lebih ditingkatkan pengamanan terhadap barang jaminan dari tindak

pencurian serta merawat barang jaminan yang dititipkan agar tidak rusak.

a. Sebaiknya ganti rugi yang diberikan agar dapat disesuaikan dengan

ermintaan nasabah misalkan nasabah meinta penggantian berupa

barang yang sama, sementara penggantian yang ada pada PERUM

Pegadaian hanya berupa uang tunai.

4. Agar dalam penanganan komplain dari nasabah dapat diselesaikan secara

persuasif dan memberikan kepuasan bagi nasabah dan permasalahan

tersebut diupayakan tidak sampai ke penagadilan.


