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BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulan mengenai Kontribusi Pegadaian

Syariah Cabang Kendari Dalam Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) Masyarakat, antara lain: Peran perum pegadaian dal kontribusi Modal

kerja bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melelui produk Kreasi

dan Krista. Dimana produk Kreasi merupakan memberikan Modal Kerja yang

khusus di berikan kepada Usaha Kecil dan menengah dengan bunga relatif rendah

yaitu 5% per bulan. sedangkan untuk produk Krista yang diluncurkan

pegadaian merupakan bentuk pembiayaan modal kerja yang khusus di berikan

kepada usaha Mikro khususnya di berikan kepada ibu rumah tangga yang

memeiliki usaha. Peran perum pegadaian dalam memberikan pembiayaan modal

kerja sudah cukup baik ini dapat dilihat dari besarnya pembiayaan yang sudah

tersalurkan kepada UMKM khususnya yang berada diwilayah Kendari dan

yang sudah menjadi nasabah Perum Pegadaian Cabang Kendari. Adapun strategi

Pegadaian Syariah yang dilakukan adalah :

a. Strategi harga, yaitu dengan menetapkan tariff ijarah yang kecil sebesar

1% dari nilai taksiran barang dan dengan memberikan potonganm harga

apabila nasabah melakukan pelinasan pembayaran sebelum masa

perjanjian

b. Strategi promosi , yaitu dilakuikan dengan cara advertasing (periklanan),

berupa penyebaran brosur, memasang spanduk, papan petunjuk arah,

umbul-umbul dan memberikan merchandise( souvenir) ,publisitas,
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misalnya dengan menulis artikel pada surat kabar atau majalah –majalah

serta dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan

maupun nasabah baru

c. Strategi distribusi , dilakukan dengan cara membuka UPC (Unit Pelayanan

Cabang) kecil agar mudah dijangkau oleh nasabah.

B. Saran

1. Perum Pegadaian saat ini merupakan andalan masyarakat dalam

memperoleh modal, oleh karena itu Perum Pegadaian harus senantiasa

bersama-sama masyarakat dalam membantu kegiatan usahanya, tidak hanya

dalam pemberian modal akan tetapi membantu dalam hal yang lain seperti

memberikan arahan, menyediakan informasi-informasi yang kiranya sangat

di butuhkan oleh para nasabah atau bisa saja membentuk kelompok-kelompok

usaha serta pelatihan yang di butuhkan oleh basabah dalam kegiatan

usahanya. Di harapkan dengan begitu Pegadaian semakin dekat dengan para

nasabah sehingga mampu mewujudkan visi dan  misi Perum Pegadaian dalam

upayanya membentu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2. Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba untuk

memberikan saran bahwa hendaknya Pegadaian Syariah Cabang Kendari

semakin aktif untuk meningkatkan  inovasi dalam kegiatan pemasaran

khususnya pada keempat variable marketing  mix (bauran pemasaran) yaitu

strategi produk,strategi harga , strtegi promosi dan strtegi distribusi , karena

kegiatan pemasaran terbukti mampu meningkatkan jumlah nasabah .
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3. Namun jika dilihat dari persentase peningkatan jumlah nasabah dari tahun

ketahun belum cukup maksimal . Oleh karena itu perlu terus diadakan

evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas promosi dan sosialisasi secara terus

menerus untuk mengetahui seberapa efektifkeberhasilan strategi pemasaran

yang dilakukan serta mengatasi berbagai kendala yang timbul di masa yang

akan datang
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