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Draft wawancara 

 Wawancara dengan bapak H. Fatulloh selaku pemilik Toko emas ABC Pasar 

Pagi Kaliwungu. 

1. Sejak kapan bapak mendirikan Toko emas ? 

Jawab: Sejak tahun 1998 saya sudah memulai membuka usaha Toko emas 

kecil kecilan tetapi sebelumnya saya pernah bekerja sebagai 

karyawan toko emas. 

2. Apakah bapak dalam mendirikan Toko emas ini dengan Modal sendiri ? 

Jawab: Saya membuka usaha sendiri merintis usaha bersama istri,  dengan 

modal yang cukup  

3. Berapa jumlah karyawan di Toko emas Bapak saat ini ? 

Jawab: kalo jumlah karyawan saya di tahun 2018 ini ada 2 orang personil 

terkadang kalo pas hari raya atau menjelang lebaran bisa 

menambah tenaga 3 sampai 4 orang personil. 

4. Bagaimna prosedur pertukaran emas yang terjadi pada saat ingin 

menukarkan emas di toko Bapak ? 

Jawab: Saya sebagai pemilik toko menyiapkan emas dengan berbagai 

model dan timbangannya, emas muda dan emas tua, bila kembali 

atau tukar harus membawa nota pembelian, kembali menurut 

harga pasaran di kenakan potongan harga dan jika dalam keadaan 

rusak di kenakan harga lain. 

5. Apakah di dalam pertukaran emas tersebut emas muda bisa di tukar 

dengan emas tua yang kadarnya berbeda?  

Jawab : iya boleh, biasanya seperti itu kalo emas muda di tukar dengan 

emas tua atau kadarnya berbeda dan jika harga emas tua lebih 

tinggi dr emas muda yang ingin ditukarkan maka tinggal di total 

dan ditombok total harga kekuranganya total harganya, setiap 

pertukaran itu akan dikenakan potongan 5% atau 10% 

 



 

6. Menurut bapak pertukaran emas ini lebih menguntungkan atau malah lebih 

merugikan didalam usaha toko emas ini ? 

Jawab : menurut saya lebih banyak untung, karena pada saat kembali atau 

pertukaran, setiap praktik itu di kenakan potongan 5%, dan di 

potongan itulah saya ambil untungnya untuk biaya pencucian 

emas yang lama dan di potongan itulah saya ambil keuntungan 

walaupun hanya berapa ribu rupiah saja. 

 Wawancara dengan karyawan toko emas ABC. 

1. Menurut saudari Sari sebagai karyawan toko emas ABC ini, bagaimana 

pelayanan terhadap konsumen yang akan menukarkan emas lama dengan 

emas yang baru ? 

Jawab: biasanya konsumen membawa emas lamanya yang akan di 

tukarkan dan surat notanya, kemudian emas itu kami timbang 

dulu dan di perkirakan harganya setelah itu baru konsumen 

memilih perhiasan emas yang baru, setelah ada pilihan missal 

emas 2 gram di tukar dengan emas 4 gram, harga emas yang lama 

tadi di potong dahulu untuk ongkos cuci bekisar Rp.10.000 atau  

Rp. 15.000, baru setelah itu jika emasnya 2 gram di tukar 4 gram 

berarti si konsumen mengeluarkan biaya tombok untuk emas yang 

4 gram tersebut . 

2. Menurut saudara Muslikhah sebagai karyawan toko emas ABC, emas 

kadar berapa yang paling di minati oleh pembeli ?  

Jawab: lebih laris emas tua tetapi bentuk sama modelnya juga pengaruh 

pada minat pembeli. 

 Wawancara dengan pembeli yang ingin menukarkan emas. 

1. Menurut Ibu Yamah melakukan pertukaran emas di toko emas, merasa di 

rugikan apa tidak ?  

Jawab: kalo menurut saya sendiri tergantung, menukar yang berbeda gram  

  kan tinggal tukar tombok,  atau malah ada  kembalianya jika yang       

  di tukar lebih murah atau lebih sedikit gramnya, tetapi kalo harga   

  per gramnya pas turun dan tidak ada suratnya itu agak merugi             



 

  soalnya kan dihargai berbeda dari harga pas pertama dulu     

 membelinya di toko lain. 

        2. Apakah pada saat menukarkan emas ibu Anita di beritahu kalau ada            

  potongan harga 5% atau 10%dan di jelaskan potongan tersebut untuk   

 biaya apa ?  

  Jawab: di jelaskan, potongan itu digunakan untuk ongkos cucian emas       

      lama yang mau saya tukarkan atau kalau misal emasnya tidak ada 

     surat notanya atau dalam keadaan rusak itu di kenakan harga lain.    

   3. kenapa ibu Yamah ingin melakukan pertukaran atau menukarkan emas  

 yang  lama dengan yang baru ? 

 Jawab: Karena namanya manusia kan juga ingin memakai sesuatu yang          

               baru model baru tampak baru apalagi wanita pasti ingin tampil      

               cantik kalau di pandang. 

 Wawancara dengan tokoh agama yang  setuju dengan praktek pertukaran emas 

yang terjadi di Toko Emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu. 

1. Menurut pandangan bapak pertukaran emas di toko emas ABC Pasar Pagi 

Kaliwungu apakah mengandung praktik riba ?  

Jawab: Asalkan tidak melenceng dari syariat islam tidak apa- apa , karena 

pada saat transaksi itu kan si penukar sudah di beritahu gram dan 

harga emas yang dimiliknya, dan mau di tukar emas yang berapa 

gram, serta di beritahu juga ada potongan harga untuk ongkos 

pencucian, sampai disini kan tidak ada yang di samarkan dalam 

praktik pertukaran tersebut, jadi pada saat transaksi itu antara 

penukar dan penjual sudah sama-sama ridho sudah sah di awal, 

jadi tidak ada unsur praktik riba.  
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