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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah

Mandiri Cabang Bandung Utama, sebagai berikut:

a. Persyaratan pembiayaan:

1) Kartu identitas nasabah.

2) Jaminan berupa emas perhiasan atau batangan.

b. Syarat dan ketentuan pembiayaan:

1) Pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu sampai dengan Rp 250 juta.

2) Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat.

3) Harus emas kuning.

4) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.

5) Memiliki rekening di BSM.

c. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank

Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama, sebagai berikut:

1) Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Bandung Utama dengan membawa emas yang berupa perhiasan

ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang

telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah

sudah lengkap,kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai

yang telah disediakan.

2) Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai

untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai

pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai

taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
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3) Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu

petugas bank menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-

langkah yang sudah ditentukan.

4) Kemudian, petugas bank melakukan komite ke kantor cabang untuk

menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah

keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai

akan menginformasikan kepada calon nasabah.

5) Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang

akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus

menentukan biaya administrasi.

6) Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi

secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

d. Prosedur Penaksiran Barang Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri

Cabang Bandung Utama:

1. Petugas gadai melihat Harga Dasar Emas yang ditetapkan oleh Divisi

Usaha Syariah. Harga Dasar Emas tersebut selalu disesuaikan dengan

perkembangan harga pasar emas.

2. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan

menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu:

a. Metode Jarum Uji Emas

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan

kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan

goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain:

1) Jarum uji emas

2) Batu uji

3) Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida

4) Loupe (kaca pembesar) 10x

5) Botol air uji emas yang berwarna gelap

6) Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia

7) Pipet tetes dan kertas tisu.
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b. Metode Berat Jenis

Metode ini memakai hukum Archimedes yaitu mengukur berat

jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar

emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain:

1) Timbangan (elektronik atau manual)

2) Gelas ukur atau bejana tempat air

3) Air murni

4) Tempat timbangan emas atau tali pengikat.

3. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan

ketetapan Bank Syariah Mandiri:

Dengan rumus:

Nilai Taksiran = berat emas x Harga Dasar Emas

Maksimal pembiayaan yang diberikan:

a. Batangan = 90% x nilai taksiran

b. Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan:

a. Batangan = 1,13% x nilai taksiran

b. Perhiasan = 1,3% x nilai taksiran

Biaya administrasi :

Jangka waktu 4 bulan

e. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah

Mandiri Cabang Bandung Utama:

1. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Bandung Utama dan masuk ke ruang pelaksana gadai. Nasabah dapat

melakukan pembayaran dengan membayar pinjaman pada saat jatuh

tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.

2. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan

selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
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3. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan

menjual barang jaminan emas yang digadaikan. Penjualan barang

jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.

4. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas syariah.Jika

nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang

didapat, maka barang jaminan emas akan diserah terimakan kembali

kepada nasabah.

f. Perpanjangan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang

Bandung Utama:

Jika nasabah belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka

waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan

perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan

dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru. Di Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Utama, memberikan kebijakan

dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah.

g. Prosedur Peneguran kepada Nasabah yang Tidak Mampu Melunasi

Pinjaman Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung

Utama:

1. Tahap pertama: dengan melakukan teguran melalui telepon. Nasabah

akan dihubungi oleh pihak gadai emas melalui panggilah telepon

sebanyak tiga kali panggilan dalam hari yang berbeda. Pihak gadai

emas akan menunggu respon dari nasabah maksimal tiga hari. Jika

lebih dari tiga hari tidak ada respon, maka masuk ke tahap kedua.

2. Tahap kedua: dengan melakukan teguran melalui surat. Nasabah akan

dikirimi surat oleh pihak gadai emas. Pihak gadai emas akan menunggu

respon dari nasabah maksimal enam hari. Jika lebih dari enam hari

tidak ada respon, maka barang jaminan (barang gadai) akan segera

dilelang.

h. Proses Pelelangan Barang Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri

Cabang Bandung Utama:
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1. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih

beberapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh

banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan rahin.

2. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana

gadai.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas di Bank

Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama, sebagai berikut:

a. Persaingan antar bank yang kompetitif

b. Tingkat sosialisasi dan promosi yang masing kurang

c. Adanya peraturan BI baru yang ketat dan membatasi pasar gadai emas

d. Sumber daya manusia pada divisi gadai emas  yang melaksanakan fasilitas

pembiayaan gadai emas yang masih terbatas.

3. Usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada produk

pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama,

sebagai berikut:

a. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama harus memberikan

pelayanan serta fasilitas terbaik kepada para nasabahnya dengan

mengoptimalkan dan mengembangkan produk yang ada secara inovatif dan

kreatif agar lebih unggul dan mempunyai ciri khas yang membuat berbeda

dengan yang lain. Agar mampu bersaing dengan bank syariah lainnya

terutama yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya.

b. Agar banyak masyarakat yang tertarik dan mempercayakan untuk

melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Bandung Utama, maka diperlukan sosialisasi dan promosi dari

pihak bank. Contohnya dengan mengadakan gerai di kampus-kampus,

pusat pembelanjaan, pusat bisnis, dan sebagainya. Dan juga dengan

menyebarkan brosur-brosur.

c. Dengan adanya peraturan BI yang semakin ketat, maka Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Bandung Utama harus meningkatkan fasilitas
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gadai emas yang ada seperti pengadaan brankas khusus penyimpanan

barang jaminan, alat penguji keaslian emas serta alat timbangan untuk emas

dengan selalu berpedoman pada peraturan BI yang ada.

d. Sumber daya manusia yang masih terbatas, maka bank perlu mencari

karyawan baru yang mempunyai keahlian di bidang gadai emas agar dapat

membantu pelaksana gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Bandung Utama. Dibutuhkan juga officer gadai untuk mengawasi

pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Bandung Utama.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan penelitian

pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama, khususnya pada Divisi

Gadai Emas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi perusahaan. Adapun saran yang dapat diberikan yakni:

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik dengan

produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Bandung Utama.

2. Peningkatan pelayanan kepada para nasabahnya dengan selalu senyum dan

bersikap sopan dan ramah.

3. Selalu berpegang pada syariat Islam.

4. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang

memuaskan, penambahan sumber daya manusia yang ahli dan trampil,

pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, strategi pemasaran

yang jitu dan tepat sasaran, dan sebagainya.


