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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang penulis lakukan,

dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Dalam memasarkan gadai emas yaitu menggunakan strategi bauran

pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari produk, harga, tempat dan

promosi. Gadai emas pada pegadaian syariah cabang Ahmad Yani

memiliki keunggulan dalam bertransaksi yang mana yaitu proses nya

yang sangat mudah, dan biaya nya juga tidak memberatkan nasabah,

selain itu pegadaian syariah juga melakukan transaksi jemput bola

yang mana biayanya tidak dibebani kepada nasabah. Dengan

menggunakan marketing mix dalam memasarkan produk gadai emas

kepada masyarkat dalam memasarkan nasabah gadai emas pada

pegadaian syariah cabang Ahmad Yani ini mengalami peningkatan

adapun total jumlah nasabah terhitung dari tahun 2013 sampai 2016

adalah sebanyak 5.580 orang orang nasabah dengan peningkatan

sebesar 42.59%
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2. Faktor pendukung dalam strategi pemasaran gadai emas adalah tinggat

kepelayanan kepada nasabah yang bagus, tingkat kepercayaan

masyarakat yang relatif tinggi dan lokasi yang mudah

dijangkau.Sedangkan faktor penghambatnya adalah masing adanya

budaya malu dari masyarakat dan mulai banyaknya tingkat pesaing.

3. Tinjauan ekonomi syariah terhadap pemasaran gadai emas dalam

meningkatkan jumlah nasabah dari segi produk adalah gadai emas

sangat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, serta

memberi kemanfaatan dan kepuasan kepada nasabah. Dari segi harga

pegadaian syariah menetapkan biaya yang sangat murah dan tidak

membebankan kepada nasabah, sehingga tidak ada pihak yang saling

merugikan. Dari segi tempat yaitu sangat mudah terjangkau dan tidak

mempersulit transportasi, dan strategi pemasaran gadai emas pada

pegadaian syariah cabang.Jadi, strategi pemasaran yang dilakukan

pihak pegadaian syariah Ahmad Yani ini dalam meningkatkan jumlah

nasabah tidak ada yang bertentangan dengan ekonomi syariah.

B. Saran

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru,

pelaksanaan gadai emas yang diterapkan telah sesuai dengan syariat

islam untuk itu harus dipertahankan sehingga dalam prinsip yang

sesuai dengan syariat islam, dan dalam upaya meningkatkan produk

gadai emas, Pegadaian Syariah hendaknya lebih meningkatkan lago

strategi pemasaran agar lebih baik dan kompeten.
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2. Pihak pemerintah untuk membentuk DPS yang langsung mengawasi

kegiatan operasioanl Pegadaian Syariah agar tidak hanya tergantung

dengan DPS bank Muamalat, dengan demikian akan lebih

mengoptimalkan pengawasan DPS terhadap operasioanl Pegadaian

Syariah.

3. Pihak akademik, meningkatkan kajian-kajian terhadap Pegadaian

Syariah sehingga akan menghasilkan ilmu baru yang bermanfaat dan

dapat dijadikan rujukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Serta

diharapkan dapat menghasilkan sarjana yang menguasai ekonomi

syariah.


