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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada bab-bab terdahulu, 

maka akan disajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gadai emas merupakan produk penyaluran dana yang bertujuan membantu 

masyarakat dengan proses cepat dan mudah. Prosedur untuk memperoleh 

kredit gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah cabang pekanbaru 

ini sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri 

dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh 

dalam waktu yang tidak relaitif lama (kurang lebih 15 menit saja). 

2. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di pegadaian syariah ini 

bahwa petugas penaksir tidak mengalami kesulitan dalam menaksir barang 

jaminan menggunakan alat manual karena meraka mempunyai keahlian 

khusus, tidak buta warna dan memiliki pengalaman dan ketajaman dan 

juga mengetahui teknik-teknik pengujian sehingga dapat diketahui jelas 

berat dan karat emas. 

3. Prosedur pelaksanaan gadai emas di PT Pegadaian Syariah diawali dengan 

pemohonan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah, kemudian 

dilakukan penaksiran barang gadai yang dilakukan oleh petugas penaksir 

menggunakan alat metode jarum uij emas, sehingga dapat diketahui jelas 

berat dan karatase emasnya, maka dapat ditentukan nilai maksimum 

pembiayaanya itu sebesar 92 % dari nilai taksiran, lalu dana akan 
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dicairkan sesuai syarat dan prosedur sesuai kesepakatan. Selain gadai emas 

PT Pegadaian Syariah juga memiliki berbagai produk dan jasa seperti : 

jasa titipan, jasa gadai, kresida, rahn (gadai syariah), ar-rum, mulia, 

amanah, mpo (multi pembayaran online), galeri 24. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dan dengan berlandaskan 

teori yang ada, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin 

bermanfaat bagi PT Pegadaian Syariah cabang pekanbaru panam yaitu : 

1. PT Pegadaian Syariah agar dapat dipercaya serta menarik hati masyarakat 

untuk melakukan pembiayaan gadai emas, maka dapat melakukan upaya 

dengan cara meningkatkan sosialisasi dan promosi 

2. Harus melengkapi peralatan taksiran dengan alat yang lebih lengkap dan 

modern agar taksiran lebih akurat. 

Demikianlah saran dari penulis apabila ada kata-kata yang kurang dan 

salah dalam penilisan  tugas akhir ini, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun demi kebaikan kedepannya. 

 


