
v 

ABSTRAK 
 
 

Saidati Rapiah. 2019. Mitigasi Risiko Emas di Bawah Standar pada Produk 
Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin. Skripsi, 
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
Pembimbing (I) Dra. Naimah, MH. (II) Ilham Akbar, SH., M.Kn. 

 
Kata Kunci: Manajemen risiko, mitigsi risiko dan gadai emas. 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan Bank Syariah Mandiri 
KCP A. Yani Banjarmasin dalam mengelola manajemen risiko pada produk gadai 
emas sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko emas di bawah 
standar/ palsu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur mitigasi risiko di 
bawah standar pada produk gadai emas  dan faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan risiko emas di bawah standar. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
menggunakan pendekatan kualitatif, yang berlokasi di Bank Syariah Mandiri KCP 
A. Yani Banjarmasin. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis 
menggunakan metode wawancara, kemudian hasil wawancara diolah dengan 
tahap editing dan klasifikasi data. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan, 
dilakukan analisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian Mitigasi Risiko Emas di Bawah Standar pada Produk 
Gadai Emas yaitu dengan mengecek kualitas air uji, melakukan penaksiran untuk 
seluruh jaminan, melakukan uji fisik dan uji kimia, melakukan uji berat jenis, 
riview ulang taksiran, know your customer serta membatasi identitas dan domisilli 
nasabah. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko emas di bawah standar 
yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang 
disebabkan oleh nasabah, seperti: petugas gadai tidak amanah dan lalai dalam 
melaksanakan tugas, sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan 
oleh nasabah, seperti: adanya indikasi kejahatan berupa penipuan, ketidaktahuan 
nasabah mengenai syarat gadai emas dan nasabah tidak mengetahui keaslian emas 
yang dimilikinya. 

Berdasarkan analisa penelitian Mitigasi Risiko Emas di Bawah Standar 
pada Produk Gadai Emas telah sesuai dengan teori Imam Wahyudi yang berjudul 
Manajemen Risiko Bank Islam dimana mitigasi risiko ini merupakan penyusunan 
berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan untuk menetralisasi, mengurangi 
atau menghilangkan kerugian yang mungkin timbul dari suatu risiko. 

 

 


