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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Cara aplikasi investasi emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 

Martapura adalah produk pembiayaan cicil emas ini memberikan peluang 

kepada masyarakat untuk dapat memiliki emas batangan dengan metode 

mencicil dengan akad yang digunakan yaitu murabahah. Dengan jaminan yang 

diikat dengan akad rahn atau gadai dengan berat emas batangan minimal 10 

gram sampai 250 gram. Mekanisme yang digunakan dalam pembiayaan 

produk BSI Cicil Emas terdiri atas beberapa tahapan yang dimulai dengan 

syarat pengajuan pembiayaan, penilaian jumlah agunan produk cicil emas, 

pengambilan keputusan pembiayaan dan pelaksanaan akad untuk pencairan 

pembiayaan cicil emas. 

2. Alasan emas digunakan sebagai alternatif investasi di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Martapura adalah masyarakat menganggap emas sebagai salah 

satu produk investasi yang paling aman. Nilai emas kerap pulih dengan cepat 

apabila terjadi kemerosotan ekonomi. Harganya pun sering berlawanan 

dengan pasar saham atau perubahan ekonomi. Apabila kepercayaan investor 

hancur, harga emas sering naik karena para investor yang gelisah mencari 

tempat aman untuk menarik uang tunai dari pasar. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran peneliti sampaikan kepada:  

1. Pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura 

Sebaiknya  harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang investasi 

dalam bentuk logam mulia, dengan terjun langsung kemasyarakat umum yang 

belum menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, 

keperluan adanya peningkatan strategi pemasaran produk investasi emas di 

Bank Syariah Indonesia, karena produk cicil emas ini memiliki prospek yang 

baik. Dan diharankan agar pelayanan yang selama ini sudah baik dapat 

dipertahankan.  

2. Masyarakat Umum  

Agar dapat melakukan segala transaksi keuangan yang berbasis syariah agar 

apa yang diusahakan mendapatkan ridho dari Allah dan dapat menjadi berkah. 

Sebaiknya masyarakat yang belum menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia 

tidak salahnya mencoba berinvestasi produk cicil emas yang ada di Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura karena merupakan bentuk 

investasi yang memiliki resiko kerugian sangat kecil. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah survey, sehingga 

penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum serta lebih akurat 

lagi. 

 


