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BAB III 

PENENTUAN TIMBANGAN  KADAR PERHIASAN EMAS DI TOKO EMAS 

SURABAYA 

 

A. Lokasi Pasar Blauran Baru Surabaya 

1. Pasar Blauran Baru Surabaya 

Pasar Blauran Baru Surabaya terletak di Jalan Kranggan 

Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur 

kode pos 60251. 

Adapun batas wilayah nya sebagai berikut: 

Batas Wilayah Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Barat Bubutan Bubutan 

Sebelah Selatan Ketabangkali Genteng 

Sebelah Timur Sawahan Sawahan 

Sebelah Utara Sawahan Sawahan 

 

2. Kecamatan Sawahan 

Secara Astronomis Kecamatan Sawahan terletak antara : 

a. 11242,00˚ -  11244,00˚ Bujur Timur 

b. 715,30˚ -  717,30˚ Lintang Selatan 
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 Secara Geografis atau secara administrative (kewilayahan) 

Kecamatan Sawahan berbatasan dengan berbagai wilayah, antara lain 

sebagai berikut:
1
 

Batas Wilayah Kecamatan 

Sebelah Barat Sukomanunggal dan Karang 

Pilang 

Sebelah Selatan Wonokromo dan Dukuh Pakis 

Sebelah Timur Tegal Sari dan Wonokromo 

Sebelah Utara Bubutan 

 

B. Profil Toko Emas 

1. Toko Perhiasan Mahkota Rama 

Toko Perhiasan Mahkota Rama bergerak pada bidang usaha 

perdagangan. Toko ini didirikan pada tahun 1980 di Pasar Blauran 

Baru Surabaya Lantai 1 Stand IA 12-13-14 hingga sekarang. Dalam 

perkembangannya, toko ini memiliki cabang di BG. Junction Ground 

Level B 50. 

Adapun struktur organisasinya hanya sebatas pemilik toko 

dengan karyawan. Pemilik toko bertindak mengawasi semua kegiatan 

di toko dan bertindak sebagai kasir, sedangkan karyawan bertugas 

menata emas, serta melayani pembeli. 

 

                                                           
1
 Arsip Data monografi Kecamatan Sawahan Surabaya diambil pada tanggal 29 November 2016. 
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a) Jenis perhiasan emas yang diperjualbelikan 

Jenis Emas Nama Barang  Kadar 

 Anting 70% 

 Cincin 70% 

Kuning Gelang 70% 

 Kalung 70% 

 Liontin 70% 

 Anting 75% 

 Cincin 75% 

Putih  Kalung 75% 

 Liontin 75% 

 

b) Jam Operasional 

Toko Perhiasan Mahkota Rama buka setiap hari pukul 10.00 

sampai dengan pukul 20.00 WIB kecuali hari minggu tutup.  

 

c) Harga Emas 

Untuk harga emas di Toko Perhiasan Mahkota Rama saat ini 

per tanggal  6 Desember 2016 untuk perhiasan emas kuning 

dengan kadar 70% adalah Rp. 410.000,- per gram nya. Untuk 

harga emas putih dengan kadar 75% adalah Rp. 430.000,- per 

gram nya. Dengan potongan 10% setiap perhiasan emas kuning 

dan 15% untuk perhiasan emas putih. 
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Misalnya anting emas kuning kadar 70% dengan berat 2,35 

gram: 

Harga Jual Toko= 2,35 x Rp. 410.000,- + (10% x Rp. 410.000,-) 

 Rp. 963.500 + Rp. 41.000,- 

 Rp. 1.004.500,- 

Harga Beli Toko= 2,35 x Rp. 410.000,- - (10% x Rp. 410.000,-) 

 Rp. 963.500 - Rp. 41.000,- 

 Rp. 922.500,- 

 

2. Toko Perhiasan Nusantara 

       Toko Perhiasan Nusantara didirikan pada tahun 1985 di Pasar 

Blauran Baru Surabaya Lantai I X 38 - Lantai I X  39 hingga 

sekarang. Adapun struktur organisasinya hanya sebatas pemilik toko 

dengan  karyawan. Pemilik toko bertindak mengawasi semua kegiatan 

di toko dan bertindak sebagai kasir, sedangkan karyawan bertugas 

menata emas, serta melayani pembeli. 

a) Jenis perhiasan emas yang diperjualbelikan 

Jenis Emas Nama Barang  Kadar 

 Anting 70% , 75%, 

80%, 88% 

 Cincin 70% , 75%, 

80%, 88% 

Kuning Gelang 70% , 75%, 

80%, 88% 

 Kalung 70% , 75%, 

80%, 88% 

 Liontin 70% , 75%, 

80%, 88% 

 Anting 75% 
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 Cincin 75% 

Putih  Kalung 75% 

 Liontin 75% 

 

b) Jam Operasional 

Toko Perhiasan Nusantara buka setiap hari pukul 10.00 

sampai dengan pukul 20.00 WIB kecuali hari minggu tutup.  

 

c) Harga Emas 

Untuk harga emas di Toko Perhiasan Nusantara saat ini per 

tanggal  6 Desember 2016  untuk perhiasan emas kuning dengan 

kadar 70% adalah Rp. 410.000,- per gram nya. Untuk harga emas 

kuning dan putih dengan kadar 75% adalah Rp. 425.000,- per gram 

nya. Namun untuk harga emas 80% mencapai harga Rp.475.000,- 

per gram nya dan Rp. 490.000,- untuk perhiasan emas 88% per 

gram nya. Dengan potongan 10% setiap perhiasan emas kuning 

dan 15% untuk emas putih.
2
 

 

3. Toko Emas Semar 

Toko Emas Semar didirikan tahun 1990 di Jalan Blauran No. 10 

Surabaya yang masih dalam wilayah Pasar Blauran Baru Surabaya 

                                                           
2
 A Shiang Hong, Wawancara, Surabaya, 6 Desember 2016. 
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hingga sekarang. Toko ini mempunyai cabang di Jalan Blauran No. 2-

4 Surabaya. Adapun struktur organisasinya hanya sebatas pemilik 

toko dengan karyawan. Pemilik toko bertindak mengawasi semua 

kegiatan di toko dan bertindak sebagai kasir, sedangkan karyawan 

bertugas menata emas, serta melayani pembeli. 

a) Jenis perhiasan emas yang diperjualbelikan 

Jenis Emas Nama Barang  Kadar 

 Anting 70% 

 Cincin 70% 

Kuning Gelang 70% 

 Kalung 70% 

 Liontin 70% 

 Anting 75% 

 Cincin 75% 

Putih  Kalung 75% 

 Liontin 75% 

b) Jam Operasional 

Toko Emas Semar buka setiap hari pukul 10.00 sampai 

dengan pukul 21.00 WIB kecuali hari minggu tutup.  

 

c) Harga emas 

Untuk harga emas di Toko Emas Semar saat ini per 

tanggal  6 Desember 2016 untuk perhiasan emas kuning dengan 
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kadar 70% adalah Rp. 390.000;- per gram nya. Untuk harga emas 

putih dengan kadar 75% adalah 425.000 per gram nya. Dengan 

potongan 12% setiap perhiasan emas kuning dan 15% untuk 

perhiasan emas putih. 

 

C. Penentuan Timbangan Kadar Perhiasan Emas di Toko Emas Surabaya 

     Perhiasan emas merupakan sahabat primadona para wanita. Dari 

kalangan muda hingga tua pasti akan terlena dengan berbagai macam 

modelnya baik model simpel maupun model yang rumit. Setiap perhiasan 

emas mempunyai kadar emas yang mana emas tersebut terdapat dalam 

suatu perhiasan dengan besaran prosentase emas. Dari prosentase emas 

inilah dapat ditentukannya karatase emas yaitu berat emas dalam satuan 

karat. Dalam penentuan timbangan kadar perhiasan emas di toko emas 

Surabaya, tepatnya di Pasar Blauran Baru Surabaya dapat diketahui 

berdasarkan cara pabrik perhiasan emas memproduksi perhiasan emas. 

Yaitu diantaranya adalah: 

1. Perhiasan Emas Home Made 

Perhiasan emas yang dibuat oleh pengrajin dengan 

peralatan manual.  

2. Perhiasan Emas Modern 

Penggunaan mesin dengan menggunakan cor. Sehingga 

perhiasan pabrik modern memiliki model perhiasan yang jauh 
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lebih indah dan bentuk yang sama antara perhiasan satu 

dengan perhiasan lain yang sejenis. 

       Suatu kebiasaan masyarakat terdahulu dalam menafsirkan kadar karat 

perhiasan emas memanglah sudah mendarah daging hingga menjadi 

kebiasaan masyarakat pada masa kini. Dari kebiasaan inilah yang 

membuat mainset masyarakat tentang kadar karat perhiasan emas 

beragam tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Kebiasaan 

penafsiran tersebut adalah penafsiran kadar karat perhiasan emas kadar 

70%  disebut dengan perhiasan emas 22 karat.
3
 

       Tidak semua toko emas memiliki ketentuan sendiri dalam penentuan 

karat perhiasan emas, adapula toko emas yang ketentuannya sesuai 

dengan Standar Nasional Indonesia yaitu perhiasan 22 karat memiliki 

kadar emas 90,6% yaitu emas internasional. Sedangkan perhiasan emas 22 

karat yang biasa dijual di toko emas yang memiliki ketentuan sendiri 

yaitu 22 karat dengan kadar emas 70% setara dengan perhiasan emas 16 

karat serta ada juga yang memiliki ketentuan perhiasan emas 22 karat 

adalah perhiasan emas berkadar emas 80%-90% yang setara dengan 

perhiasan emas sekitar 19 karat-21 karat pada ketentuan Standar Nasional 

Indonesia tentang Barang-Barang Emas. Akibatnya apabila pembeli 

membeli perhiasan emas 22 karat di toko emas yang memiliki ketentuan 

sendiri dengan kadar emas 70% dan kemudian hari dijual di toko emas 

yang memiliki ketentuan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

                                                           
3
 Koh Ling,Wawancara, Surabaya, 6 Desember 2016. 
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maka perhiasan emas dengan kadar emas 70% tidak lagi ditaksir menjadi 

22 karat, tetapi perhiasan emas tersebut ditaksir menjadi perhiasan emas 

16 karat. Dari ketiga toko emas yang diteliti oleh peneliti menggunakan 

ketentuan toko yang baru yaitu  perhiasan emas berkadar 80%-90% bisa 

di katakan sebagai perhiasan emas 22 karat. Ketentuan ini berdasarkan 

ketentuan yang dianut oleh pabrik pembuat perhiasan emas.
4
 

       Memanglah ada berbagai penafsiran tentang perhiasan emas  22 

karat. Adapun beberapa penafsiran masyarakat yaitu sebagai berikut: 

1. Penafsiran perhiasan emas 22 karat memiliki kadar emas 70%. 

2. Penafsiran perhiasan emas 22 karat memiliki kadar emas 80%. 

3. Penafsiran perhiasan emas muda sebagai 22 karat. 

       Hal itu terjadi karena adanya pabrik emas yang cara memproduksinya 

menggunakan alat manual ( home made ) memberikan cap kode emas 

dengan kode s22, b22, 22k, c22. Sebelum tahun 2014 masih terdapat 

banyak sekali pabrik emas home made yang memproduksi perhiasan emas 

22 karat dengan kadar emas 70%. Kadar emas dalam perhiasan emas 

tidaklah dapat mudah dilihat dengan kasat mata ataupun ditimbang 

dengan apapun. Karena untuk mengetahui kadar karat, pembeli dapat 

melihat dari label yang biasanya diikatkan pada perhiasan emas. Selain 

itu, kadar perhiasan emas dan pabrik pembuat dapat dilihat pada kode 

yang terletak dibagian tertentu perhiasan emas. Untuk itulah pembeli 

sudah mempercayakan berat, kadar, dan harga perhiasan emas pada toko.        

                                                           
4
 A Shiang Hong, Wawancara, Surabaya, 6 Desember 2016. 
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       Dan sangatlah tidak mungkin apabila pembeli dapat menyaksikan 

langsung penimbangan emas dan pembuatan perhiasan emas, karena 

pengrajin emas mempunyai tempat khusus untuk pembuatan perhiasan 

emas dan tidak sembarangan orang diijinkan masuk ketika proses 

pembuatan perhiasan emas. Dalam penggosokan emas, serbuk emas dapat 

bertebaran hingga menempel pada baju, ataupun kain lainnya. Untuk 

itulah pengrajin emas mempunyai tempat khusus yang tertutup dan jarang 

dimasuki oleh orang lain pada waktu proses membuat perhiasan emas. 

Pada dasarnya penggosokan berulang-ulang dapat mengurangi berat dan 

kadar emas dalam perhiasan emas. Maka dari itu apabila pembuatan 

perhiasan emas dilakukan di toko, hal itu dapat merugikan penjual 

perhiasan emas.
5
 

Inilah awal mula persepsi masyarakat tentang aneka ragamnya 

perbedaan penafsiran karat pada kadar perhiasan emas yaitu: 

1. Adanya kode perhiasan emas s22 memiliki kadar emas 70%. 

2. Adanya kode perhiasan emas b22, 22k memiliki kadar emas 75%. 

3. Adanya kode perhiasan emas c22 memiliki kadar emas 85%. 

Dari kode-kode diatas, disebutlah emas 22 yang kemudian mendarah 

daging menjadi disebut emas 22 karat. 

       Harga perhiasan emas dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah 

sesuai dengan kurs dollar. Namun harga perhiasan emas tidak berpengaruh 

dalam berbagai perbedaan penafsiran karat dan pembeli tidak merasa 

                                                           
5
 Niniek, Wawancara, Surabaya, 6 Desember 2016. 
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dirugikan karena meskipun perhiasan emas ditafsirkan sebagai perhiasan 

emas 22 karat ataupun 16 karat, perhiasan emas tersebut memiliki kadar 

emas 70% yang artinya 70% emas dan 30% merupakan campuran emas 

agar emas dapat dijadikan sebagai perhiasan yang kuat dan tidak mudah 

bengkok saat terbentur ataupun terkena panas. Campuran emas dalam 

perhiasan dapat berupa tembaga/ kuningan/ Perak.
6
 Sejauh ini pembeli 

selalu menjual perhiasan emas kepada toko emas dimana mereka membeli 

untuk menghindari potongan upah perhiasan emas yang berlebih.
7
 

       Pada dasarnya perhiasan emas berfungsi sebagai perhiasan dan 

tabungan bagi para pembeli. Maksudnya, mereka tidak memikirkan 

perhiasan emas sebagai alat investasi, namun perhiasan emas sering 

digunakan untuk perhiasan badan bagian tertentu serta tabungan ketika 

mereka mempunyai kebutuhan mendadak. Begitu mendapat kebutuhan 

tak terduga mereka akan menjual perhiasan emas itu kembali. Yang 

terpenting bagi pembeli merupakan harga dan kadar dari perhiasan emas 

bukan karatase emas. Perhiasan emas dengan kadar 70% memiliki harga  

ditiap toko emas pasti sama persis meskipun memiliki perbedaan karat.
8
 

       Pembeli perhiasan emas akan merasa untung apabila harga naik dan 

umur perhiasan emasnya sudah mencapai 1 Tahun ke atas. Meskipun 

ketika dijual perhiasan emas tersebut hanya selisih puluhan ribu rupiah, 

pembeli tetap merasa untung karena harga jual masih menutup harga beli 

                                                           
6
 A Shiang Hong, Wawancara, Surabaya, 6 Desember 2016. 

7
 Khotinah, Wawancara, Surabaya, 9 Desember 2016. 

8
 Sunarti, Wawancara, Surabaya, 9 Desember 2016. 
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serta untung karena perhiasan emas sudah berperan sebagai hiasan di 

beberapa bagian tubuh pembeli. 

       Namun pembeli merasa rugi apabila pembeli menjual perhiasan emas 

ketika harga emas turun. Turunnya harga emas inilah yang dapat 

menjatuhkan harga perhiasan emas sehingga uang yang diterima oleh 

pembeli jumlahnya akan lebih sedikit daripada harga pada saat pembeli 

membeli perhiasan tersebut. Namun hal ini sudah disadari oleh pembeli 

bahwa penurunan harga perhiasan emas pasti terjadi. Maka dari itu 

pembeli mempercayakan timbangan kadar emas, berat, dan harga 

perhiasan emas ke toko untuk menghindari penipuan harga beli perhiasan 

emas oleh toko emas kepada pembeli.
9
 

       Misalnya bulan Nopember 2016 harga perhiasan emas di Toko 

Nusantara dengan kadar 70% adalah Rp. 410.000,- per gram. Apabila 

cincin dengan berat 3 gram maka harganya adalah sebagai berikut: 

 

Harga jual cincin= 3 x Rp. 410.000,- + (10% x Rp. 410.000) 

Rp. 1.230.000,- + Rp. 41.000,- 

Rp. 1.271.000,- 

Setelah itu perhiasan di jual pada bulan Desember 2016, yang mana pada 

bulan Desember 2016 harga emas mengalami penurunan sebanyak Rp. 

                                                           
9
 Siti, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2016. 
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10.000,- per gramnya. Maka harga beli cincin tersebut dapat dihitung 

sebagai berikut
10

: 

Harga beli cincin= 3 x Rp. 400.000,- + (10% x Rp. 400.000) 

Rp. 1.200.000,- + Rp. 40.000,- 

Rp. 1.160.000,- 

Dari perhitungan diatas terlihat jelas bahwa harga beli toko lebih sedikit 

yaitu Rp. 1.160.000,- dibanding dengan harga jual toko yaitu Rp. 

1.271.000,-. Itu artinya pembeli mendapat uang hasil menjual perhiasan 

emas lebih sedikit  dibanding ketika pembeli membeli perhiasan emas 

dengan selisih Rp. 111.000,-. Dari selisih inilah pembeli merasa rugi 

dikarenakan harga emas mengalami penurunan.
 
 

       Selain itu, pembeli tidak merasa rugi juga tidak merasa untung ketika 

pembeli hendak menjual perhiasan emas di toko dimana pembeli membeli 

perhiasan emas tetapi toko emas sudah tutup total. Sehingga tidak 

memungkinkan untuk dijual kembali di toko dimana pembeli membeli 

perhiasan emas tersebut. Karena pembeli merasa ingin menjual perhiasan, 

untuk itu pembeli mau tidak mau akan menjualnya di toko emas yang 

lain.
 11

  

      Seperti pengalaman Ibu Siti yang ingin menjual perhiasan emas 

berupa cincin anak seberat 0,760 gram dengan kadar emas 70% di toko 

emas dimana Ibu Siti membeli. Perhiasan emas tersebut telah dibeli oleh 

                                                           
10

 Niniek, Wawancara, Surabaya, 6 Desember 2016. 
11

 Khotinah, Wawancara, Surabaya, 9 Desember 2016. 
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Ibu Siti sejak tahun 2009 silam di Toko Mas Puspa. Namun pada tahun 

2016 sekitar bulan Agustus lalu Ibu Siti datang ke Toko Mas Puspa untuk 

menjual perhiasan emas miliknya. Namun ternyata toko emas yang dituju 

oleh Ibu Siti sudah tutup total sejak tahun 2014. Sehingga Ibu Siti 

memutuskan untuk menanyakan harga perhiasan emas tersebut jika dijual 

di toko emas lain. Namun toko emas ini tidak mempunyai display seperti 

toko emas pada umumnya yang men-display banyak stok perhiasan 

dengan aneka modelnya. Pada bulan Agustus 2016, di toko emas tersebut 

cincin anak yang dimiliki Ibu Siti hanya ditawar dengan harga Rp. 

300.000,- per gram nya sedangkan harga perhiasan  emas kadar 70% 

waktu itu mencapai Rp. 350.000,- di toko emas pada umumnya.  Jadi, 

perhiasan cincin emas hanya dibeli oleh pemilik toko emas tersebut 

dengan harga Rp. 210.000,-.
12

 

      Memang harga tersebut sangat jauh dari harga normal, namun toko 

emas yang mempunyai display perhiasan emas yang banyak tidak 

menerima perhiasan emas dari toko lain. Untuk itulah Ibu Siti tidak 

merasa untung ataupun merasa rugi.  

Namun, sejak tahun 2014, mulailah produk perhiasan emas pabrik 

emas modern semakin diminati masyarakat. Pasalnya, dengan keindahan 

model perhiasan yang rumit dan sulit dibuat oleh para pengrajin emas. 

Selain sulit dibuat oleh pengrajin pasti ongkos pembuatan juga akan lebih 

                                                           
12

 Siti, Wawancara, Sidoarjo, 13 Desember 2016. 
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mahal. Akibat dari itulah toko emas lebih menyetok perhiasan emas 

buatan pabrik modern daripada perhiasan emas buatan pengrajin.  

Disamping model perhiasan emas pabrik yang elegant, pabrik emas 

seperti UBS, HWT, SA dapat memproses pemesanan perhiasan emas 

dengan cepat seperti pemesanan perhiasan untuk tunangan, nikah, dll. 

Sehingga toko emas tersebut sering diburu oleh pembeli. Dari sinilah 

penjual perhiasan emas memberikan pemahaman dalam menafsirkan 

perhiasan emas dengan kadar bukan lagi dengan karat.
13

 

                                                           
13

 A Shiang Hong, Wawancara, Surabaya, 6 Desember 2016. 


