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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Produk
Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam Menurut Perspektif
Ekonomi Islam” produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri merupakan
produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan
sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan
mudah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur
permohonan pembiayaan produk gadai emas, bagaimana tingkat kepuasan
nasabah terhadap produk gadai emas, dan bagaimana tingkat kepuasan nasabah
terhadap produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam
menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam yang
beralamat di Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru Sumber data yang penulis
gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Dengan metode
pengumpulan data observasi, wawancara dan angket. Setelah data tersebut
terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan deskritif
kualitatif, dengan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagaian gadai emas
yang berjumlah 2 orang dan nasabah produk gadai emas yang berjumlah 223 yang
diambil 20% dari jumlah nasabah yakni sebanyak 45 orang dengan mengunakan
metode random sampling.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa
prosedur permohonan pembiayaan gadai emas. Nasabah cukup membawa
fotocopy identitas diri dan barang jaminan berupa emas, pinjaman diberikan
selama 4 bulan dan apabila sudah sampai jatuh tempo maka nasabah berkewajiban
membayar jumlah pokok pinjaman dan sewa tempat penyimpanan barang
jaminan, apabila nasabah tidak mampu membayar pinjaman nasabah bisa
memperpanjang masa gadai dan nasabah hanya berkewajiban membayar sewa
tempat.

Adapun Tingkat kepuasan nasabah terhadap produk gadai emas, pada
kategori sangat memuaskan sebanyak 10 orang atau 22.2%, pada kategori,
memuaskan sebanyak 27 orang atau 60%, dan pada kategori kurang memuaskan
sebanyak 8 orang atau 17.8%. Hasil tersebut dapat diartikan pelayanan pada
produk gadai emas secara keseluruhan adalah memuaskan.

Selanjutnya Tingkat kepuasan nasabah terhadap produk gadai emas pada
PT. Bank syariah Mandiri KCP. Panam telah sesuai dengan ekonomi islam, dilihat
dari segi kepuasan nasabah yang datang dari sikap yang terkendali pada ruang
kebutuhan bukan dari peluang gejolak nafsunya. Islam tidak hanya mengizinkan
menikmati segala kenikmatan hidup yang lebih tinggi, akan tetapi memberikan
kedudukan pada orang-orang yang menikmati kesenangan dan kemewahan dalam
batas yang diperbolehkan.
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan
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Kepuasan Nasabah Terhadap Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah
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Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi
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dunia, sehimgga umatnya merasa tentram dan damai ajaran-ajaran yang

dibawanya.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan
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dari semua pihak, maka penulis akhirnya dapat mengahadpinya.
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kepada:
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ikhlas serta segala pengorbanan cinta dan do’a yang telah diberikan kepada
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apapun semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka.
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dan Kakak Ipar Sulis dan Suratni terimakasih atas doa dan dukungan yang
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skripsi ini, yang telah mengarahakan serta meluangkan waktu sehingga
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semoga persahabatan kita tetap kekal selamanya. Terima kasih atas doa dan
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