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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas mengenai penggunaan produk tabungan emas di 

Pegadaian Syariah bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang telah peneliti 

paparkan, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Bahwa alasan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin memilih 

menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah ialah untuk 

bisa berinvestasi sesuai prinsip syariah dengan mudah, aman serta 

terjangkau dan juga melindungi aset dari tekanan inflasi. Dengan memiliki 

tabungan masa depan yaitu tabungan emas, mahasiswa dapat berinvestasi 

dengan mudah. Investasi yang mudah dipahami seperti halnya dengan 

menabung serta kemudahan dalam berinvestasi dengan cara online melalui 

aplikasi Pegadaian Syariah digital. Tabungan emas juga sangat aman dan 

membantu para mahasiswa tanpa harus memegang atau menyimpan emas 

fisik secara langsung, memiliki risiko kecil terutama risiko kehilangan. 

Dan juga biaya yang sangat terjangkau mahasiswa bisa untuk berinvestasi 

terutama bagi mahasiswa yang belom memiliki pendapatan tetap hal ini 

tidak sama sekali memberatkan mahasiswa untuk berinvestasi. 

2. Manfaat dari pengguanaan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah 

bagi mahasiswa memberikan manfaat besar dalam hal untuk berinvestasi. 
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Dengan adanya produk tabungan emas mahasiswa sangat terbantu untuk 

memiliki tabungan masa depan dengan setoran tabungan yang sangat 

terjangkau minimal 0,01 gram, serat fasilitas titipan yang tidak 

memberatkan para mahasiswa serta tabungan emas yang mudah dicarikan 

dan bisa digadaikan ketika memerlukan dana darurat. Tabungan emas 

menjadikan tempat berinvestasi mahasiswa dengan mudah, aman, dan 

biaya admin yang murah. Instumen investasi yang sangat membantu 

mahasiswa ingin memulai investasi tanpa perlu memikirkan dan 

mengeluarkan modal besar sehingga tidak ada lagi mahasiswa untuk 

beralasan memulai investasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, 

maka mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penelitian diatas, peneliti 

memberikan saran agar para seluruh mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin sebelum melakukan investasi sebaiknya terlebih dahulu 

mengenal, mempelajari, memahami jenis-jenis produk investasi dan 

alasan serta tujuan berinvestasi. Agar dalam memilih produk tersebut 

benar-benar halal dan tidak lepas dari ketentuan Syariah. Penelitian ini bisa 

menjadikan sebuah edukasi untuk mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 

yang ingin memulai berinvestasi tabungan emas.  

2. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran kepada 

para mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin benar-benar memanfaatkan 
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tabungan emas ini sebagai tabungan masa depan. Dosen dan para informan 

bisa memberikan sebuah masukan dan pembelajaran kepada mahasiswa 

lainnya betapa pentingnya berinvestasi sejak dini serta kita bisa 

berinvestasi tanpa perlu modal besar dan biaya sangat terjangkau untuk 

berinvestasi di Pegadaian Syariah. Serta dari pihak Universitas dan 

Fakultas bisa bekerja sama dengan pihak Pegadaian Syariah untuk 

mendorong dan meningkatkan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 

untuk memulai kebiasaan berinvestasi dengan hal kecil. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya meneliti lebih dalam lagi mengenai 

masalah tabungan emas ini apakah menabung emas ini sama dengan 

halnya menumpukkan harta dan bagaimana pandangan islam dalam hal 

ini. Serta bagaimana tata cara dan hitungan mengeluarkan zakat terhadap 

tabungan emas. Dengan itu diharapkan lebih banyak hasil penelitian yang 

diperoleh sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan 

memberikan banyak pengetahuan serta manfaat bagi pembacanya.  

 

 

 

 

 


