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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil analisis penelitian mengenai Standar Taksiran Logam dan 

Jumlah Nasabah terhadap Penyaluran Kredit Gadai Emas pada PT.Pegadaian 

Kelas II Cabang Kampung Ambon tahun 2010 – 2012 dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Standar Taksiran Logam secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit gadai emas, kenaikan standar taksiran logam akan 

mengakibatkan kenaikan pada jumlah penyaluran kredit gadai emas. 

2. Jumlah nasabah secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyaluran 

kredit gadai, kenaikan jumlah nasabah akan mengakibatkan kenaikan pada 

jumlah penyaluran kredit gadai emas. 

3. Standar Taksiran Logam dan jumlah nasabah secara simultan, signifikan 

berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit gadai emas, kenaikan 

standar taksiran logam dan jumlah nasabah akan mengakibatkan kenaikan 

pada jumlah penyaluran kredit gadai emas. 
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B. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa 

implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian, antara lain : 

1. Standar taksiran logam merupakan faktor yang mendukung penyaluran 

kredit gadai KCA khususnya bagi kredit gadai emas, karena merupakan 

patokan taksiran harga emas yang digadai untuk mendapatkan besarnya 

jumlah kredit yang akan diberikan. Semakin besar standar taksiran logam 

maka semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkan. Menjaga untuk 

selalu transparan dan selalu mengikuti harga emas dunia dalam penetapan 

standar taksiran logam agar masyarakat dapat mengetahui informasi secara 

terbuka dan dapat mengikuti perkembangannya sehingga tidak berimbas 

negatif terhadap penyaluran kredit gadai emas di PT. Pegadaian. 

2. Jumlah nasabah merupakan faktor lain yang mendukung penyaluran kredit 

gadai pada PT. Pegadaian Cabang Kampung Ambon. Semakin banyak 

nasabah semakin banyak pula jumlah kredit gadai yang disalurkan. Oleh 

karena itu, PT. Pegadaian Cabang Kampung Ambon harus mampu 

menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah di PT. Pegadaian 

dan juga meningkatkan kepercayaan nasabah untuk terus bertransaksi 

kredit di PT. Pegadaian.   
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C. Saran  

 Berdasarkan implikasi dan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi PT. Pegadaian Kelas II Cabang Kampung Ambon untuk 

meningkatkan penyaluran kredit gadai emas ke masyarakat perlu 

dikembangkan lagi strategi-strategi baru dalam upaya peningkatan jumlah 

nasabah dengan kemampuan menarik perhatian masyarakat untuk menjadi 

nasabah di PT. Pegadaian Cabang Kampung Ambon. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara mengadakan program yang menarik perhatian 

masyarakat seperti penetapan bunga pinjaman yang rendah, serta program 

reward yang menarik. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan untuk 

lebih ramah terhadap pelanggan, dan proses peminjaman yang lebih cepat 

tanpa harus menunggu lama. Sehingga menarik minat masyarakat untuk 

melakukan transaksi kredit gadai dan menjadi nasabah PT. Pegadaian. 

2. Kenaikan standar taksiran logam diindikasi dapat meningkatkan  

penyaluran kredit gadai emas. Oleh karena itu, PT. Pegadaian harus lebih 

terbuka dalam menginformasikan standar taksiran logam yang sedang 

berlaku, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangannya. 

Sehingga dengan begitu nasabah akan dengan mudah mengetahui 

perubahan atau harga emas yang sedang berlaku di PT. Pegadaian. 

 

 


