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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh serta pembahasan yang telah dilakukan 

oleh penulis terkait faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan Rahn 

yang disalurkan oleh PT. Pegadaian pada periode 2016-2020, dapat disimpulkan 

bahwa jumlah penyaluran pembiayaan Rahn akan meningkat ketika harga emas, 

jumlah nasabah, dan pendapatan usaha mengalami peningkatan, begitu pula 

sebaliknya yakni jumlah penyaluran pembiayaan Rahn akan menurun ketika harga 

emas, jumlah nasabah, dan pendapatan usaha mengalami penurunan. Sedangkan, 

naik atau turunnya nilai inflasi di Indonesia tidak akan mempengaruhi besarnya 

pembiayaan Rahn yang disalurkan oleh PT. Pegadaian selama periode 2016-2020. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan selama proses penyusunan. Oleh 

karena itu, keterbatasan ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta pertimbangan bagi 

para peneliti seanjutnya agar hasil penelitian menjadi optimal. Keterbatasan 

tersebut antara lain: 

a. Peneliti masih menggunakan data pendapatan usaha PT. Pegadaian secara 

keseluruhan dikarenakan belum tersedianya data pendapatan usaha khusus 

segmen bisnis syariah. 

b. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini menyebabkan data yang diperoleh 

menjadi tidak lengkap. 

 

V.3 Saran 

V.3.1 Saran Teoritis 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik serupa untuk 

menambah variabel atau menggunakan variabel selain inflasi, harga emas, 
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jumlah nasabah, dan pendapatan sehingga pengukuran faktor dalam 

mengukur penyaluran pembiayaan Rahn dapat lebih luas.  

b. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian lebih luas 

dan data penelitian dalam rentang waktu lebih panjang sehingga tidak hanya 

terfokus pada objek tertentu dalam melakukan penelitian. 

V.3.2 Saran Praktis 

a. Bagi PT. Pegadaian diharapkan membuat laporan keuangan tersendiri untuk 

Pegadaian segmen bisnis Syariah sehingga memudahkan masyarakat yang 

ingin mengetahui lebih dalam ataupun masyarakat yang akan menggunakan 

produk-produk dari Pegadaian segmen bisnis Syariah tersebut. 

b. Berdasarkan hasil yang penelitian ini peroleh ialah adanya beberapa faktor 

yang mempengaruhi penyaluraniRahn baik dari luar ataupun dari dalam PT 

Pegadaian itu sendiri. Maka untuk tetap berada pada kondisi yang stabil 

perlunya upaya dalam memperhatikan seluruh faktor tersebut dengan 

harapan PT. Pegadaian segmen bisnis Syariah dapat menjadi solusi bagi 

masalah ekonomiimasyarakat. 

c. Pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih bagi produk 

lembaga keuangan non-bankiberbasis Syariah sehingga keuangan Syariah 

dapat lebih dikenal dan mampu menjadi solusi keuangan bagi masyarakat 

luas. 
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