
BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Rasio beban operasional pendapatan operasional bank konvensional dari tahun 

2005 sampai dengan 2008 rata-ratanya adalah 58,69%. Rasio beban 

operasional pendapatan operasional bank konvensional cenderung turun dari 

tahun ke tahun dengan nilai terbesar 66,8% dan nilai terkecil 47,6%. Bank 

konvensional rata-rata menggunakan 58,69% pendapatan bunganya untuk 

membayar kewajiban beban bunganya, dan sisanya sebesar 41,31% 

merupakan keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga. 

2. Rasio beban operasional pendapatan operasional bank syariah dari tahun 2005 

sampai dengan 2008 rata-ratanya dalah 33,76%. Rasio beban operasional 

pendapatan operasional bank syariah relatif tetap dari tahun ke tahun dengan 

nilai terbesar 49,4% dan nilai terkecil 22,1%. Bank syariah menggunakan 

33,76% pendapatan margin dan bagi hasilnya untuk membayar kewajiban 

beban bonus dan bagi hasilnya, dan sisanya sebesar 66,24% merupakan 

keuntungan yang diperoleh dari pendapatan margin dan bagi hasil. 

3. Rasio beban operasional pendapatan operasional bank konvensional ternyata 

lebih tinggi dari rasio beban operasional pendapatan operasional bank syariah. 

Karena semakin tinggi nilai rasio beban operasional pendapatan operasional 

maka semakin buruk kualitasnya, tetapi jika mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia yang menyatakan bahwa standar terbaik rasio beban operasional 

pendapatan operasional adalah 92%, maka perbankan syariah berada pada 

kondisi ideal. Hal ini dapat pula diartikan bahwa bank syariah memiliki 

tingkat efisiensi dan atau efektifitas yang lebih baik dalam melakukan 

kegiatan operasi berdasarkan kegiatan utama (penghimpunan dan penyaluran 

dana) dibandingkan dengan bank konvensional. 

 

 

 



5.2 Saran 

1. Bagi Bank Konvensional 

Karena kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank 

konvensional dalam hal ini Bank OCBC NISP kurang efisien dan atau efektif, 

maka pihak bank perlu mempertimbangkan untuk mengurangi tingkat bunga 

simpanannya ataupun mempertinggi tingkat bunga pinjamannya. Bila keadaan 

memungkinkan bahkan mengurangi lagi tingkat bunga pinjamannya agar lebih 

bersaing lagi dengan harapan untuk memperbesar volume penyaluran dananya. 

Namun demikian, semuanya ini memiliki konsekuensi tersendiri sehingga 

realisasinya sangat bergantung pada keadaan perekonomian dan kebijakan yang 

dijalankan oleh pihak bank. Dan karena penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kinerja Bank Muamalat Indonesia lebih baik dibandingkan Bank OCBC NISP, 

maka sebaiknya Bank OCBC NISP bisa mempertimbangkan untuk membuka 

atau menambah unit usaha syariah atau mengkonversi menjadi bank umum 

syariah. 

2. Bagi Bank Syariah 

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank 

syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia lebih efisien dan efektif dari 

bank konvensional. Hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. 

Mengingat beban bonus dan bagi hasil bank syariah dihitung dari pendapatan 

margin dan bagi hasil yang diperoleh bank, maka pengoptimalan pengalokasian 

dana dapat memicu penaikan pendapatan margin dan bagi hasil sekaligus beban 

bonus dan bagi hasil. Sehingga dengan tingkat bunga simpanan (nisbah bagi 

hasil) yang tetap, nominal beban bonus dan bagi hasil yang dikeluarkan akan 

bertambah dan hal ini menjadi salah satu nilai tambah bagi nasabah 

penyimpannya. Dapat juga dengan menekan biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan operasional yang dapat dilakukan dengan menutup 

berbagai cabang yang tidak produktif dan melakukan outsourcing pekerjaan 

yang bukan pokok pekerjaan bank. 

 

 



3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan lebih banyak data dan lebih banyak sampel bank. 

Sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat berlaku secara menyeluruh pada 

hal-hal yang diteliti. 


