
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan data, penulis memperoleh yang data 

diambil dari penelitian Implementasi Prinsip Syariah Tabungan emas adalah:dalam peredaran 

dipasar, mata uang kertas telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga dia memiliki sifat 

nilai harga. Selain itu, emas dan perak sampai sekarang masih disimpan dibank-bank sebagai 

cadangan dan pembayaran internasional. Pada masa sekarang ini kaum muslim membeli 

perhiasan dengan uang kertas dengan cara nasi’ah (menunda pembayaran) maka si pembeli 

mengambil komoditi, sedangkan pembayaran baik tunai maupun kredit diserahkan 

dikemudian hari. Sebagian ulama ada yang membenarkan muamlah seperti ini, dengan alasan 

bahwa perhiasan berbeda dengan al-maskukat (moneter selain emas dan perak yang disahkan 

oleh pemerintah) Ibnu Abd al-Bar mengatakan: “ulama telah sepakat, bahwa emas batangan 

atau yang sudah masuk menjadi perhiasan dan yang lainnya, semunya sama tidak dibolehkan 

menjual dengan jenis yang sama muthafadhilan.  

 Emas saat ini sudah menjadi komoditas investasi yang mulai diminati. Hal ini 

disebabkan harga emas yang ada dalam jangka panjang akan naik. Pegadaian saat ini bukan 

hanya menyediakan fasilitas tabung emas yang sekarang sangat popular. Tabungan emas 

pegadaian sangat cocok untukmu yang memiliki budget minim . tidak seperti menabung emas 

dibank yang minimal  beratnya cukup besar, dipefadaian juga bisa menabung emas mulai 

dengan berat sebesar 0,01 gram  “Seniwati Ismail teller dipegadaian Syariah Wua-Wua kendari  , 

“wawancara dengan penulis dikantornya”  

Apa itu tabungan emas pegadaian  

 Tabungan emas pegadaian adalah sebuah jasa yang ditawarkan oleh pegadaian yaitu 

menitipkan saldo emas guna memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Dengan 

adanya produk ini, kita akan lebih mudah berinvestasi emas terlebih dipegadaian tabungan 

lebih murah, aman dan terpercaya. 

Ada hal yang lebih menguntungkan ketika kita memilih pegadaian sebagai tempat untuk 

tabung emas  

tersedia diseluruh outlet  



a. Produk tabungan emas ini tersedia diseluruh outlet pegadaian dan bisa juga melalui 

pegadaian digital survice sehingga memudahkan kita bertransaksi secara online. 

Selain itu, kita juga bisa beli produk ini di agen pegadaian dan marketplace. 

b. Murah dan mudah  

Bagi kita yang penghasilannya pas-pasan tentu ini menjadi opsi terbaik karena ketika 

kita tabung emas dipegadaian biaya administrasi dan pengelolaanya ringan dan ranah 

kantong 

5.2 Saran  

Saran saran yang ditawakan kepada masyarakat sekitar  kendari khususnya  bagi 

masyarakat muslim dalam penelitian ini untuk adalah sebagai berikut:  

1. Guna meningkatkan fungsi pegadaian syariah sebagai lembagayan 

2. berdasarkan prinsip-prinsip islam, perlu segera dikeluarkan peraturan atau surat edaran 

yang mengatur pelaksanaan tabungan emas syariah di Indonesia  

3. Pegadaian Syariah Cabang Wua-Wua Kendari sebagai lembaga keuagan syariah 

diharapkan lebih mensosialisasikan produk-produk pegadaian keberadaannya kepada 

masyarakat yang lebih luas sehingga Pegadaian Syariah Wua-wua bisa diketahui 

keberadaannya dan dijadikan sebagai lembaga keuangan alternative bagi masyarakat luas.  

3. Emas saat ini sudah menjadi komoditas investasi yang mulai diminati. Hal ini 

disebabkan harga emas yang ada dalam jangka panjang akan naik. Pegadaian saat ini 

bukan hanya menyediakan fasilitas tabung emas yang sekarang sangat popular. Tabungan 

emas pegadaian sangat cocok untukmu yang memiliki budget minim . tidak seperti 

menabung emas dibank yang minimal  beratnya cukup besar, dipefadaian juga bisa 

menabung emas mulai dengan berat sebesar 0,01 gram jadi seharusnya emas bisa diadian 

sebagai alat tukar menukar 

 


