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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar  Belakang Penelitian 

Perekonomian suatu Negara tidak akan lepas dari dunia perbankan. Oleh 

karena itu keadaan suatu bank di suatu Negara dapat menjadi ukuran kemajuan 

Negara tersebut. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan 

perbankan dalam mengendalikan Negara yang bersangkutan. Artinya, keberadaan 

dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Bank 

adalah salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting 

dalam perekonomian suatu Negara, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara 

pihak yang kelebihan dana (surplus unit) yang menyimpan dananya di bank dan 

pihak yang kekurangan dana (deficit unit) yang meminjam dana ke bank.   

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan 

menjadi dua jenis, yang dibedakan menurut segi operasionalnya: 

1. Bank yang melakukan suatu usaha secara konvensional, 

2. Bank yang melakukan suatu usaha secara syariah. 

 

Bank syariah sendiri menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank 

syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam melakukan lalu lintas 

pembayaran. Hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank 

syariah terletak pada pegembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan 

oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan lembaga 

keuangan kepada nasabah. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat 

untuk memperoleh pendapatan  maupun membebankan bunga atas penggunaan 
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dana dan pinjaman melainkan menggunakan pola bagi hasil, karena dalam prinsip 

syariah bunga  merupakan riba yang diharamkan. 

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan 

didirikannya bank yang berbasis syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

yang berdiri pada tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991. Bank 

Muamalat sendiri diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

pemerintah serta dari dukungan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

beberapa pengusaha muslim. Bank ini awalnya memiliki landasan hukum yang 

lemah yaitu tercantum dalam UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank 

syariah, namun setelah terjadinya revisi muncul UU No. 10 Tahun 1998 dan 

dengan revisi tersebut bank syariah semakin jelas.  

Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang 

memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-

undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis–jenis 

usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. 

Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional 

untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri untuk secara 

total menjadi bank syariah. Hal tersebut juga didukung dengan tetap bertahannya 

bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada 

tahun 1998. 

Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank 

syariah yang pertama tahun 1992, dengan satu kantor layanan dengan aset awal 

sekitar Rp 100 miliar, maka data bank Indonesia per 30 Juni 2011 menunjukan 

bahwa saat ini perbankan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup 

cepat, ketika  pelakunya terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit 

Usaha Syariah (UUS) dan 154 Bank Perkreditan Rakyat (Statistik Perbankan 

Indonesia, Juni 2011). Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam 

produk–produk Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut relatif 

mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan 

yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional 

(Wulandari, 2004).  
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Selain Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada saat itu juga Bank Mandiri 

merupakan bank yang berdiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah 

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi moneter 1997-1998. Pada saat bersamaan, 

pemerintah malakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang 

Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru 

bernama PT Bank Mandiri Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan 

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri 

Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tidak lanjut dari merger, Bank 

Mandiri Tbk. melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan 

perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan 

layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri Tbk. sebagai 

respon diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank 

umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Menyusul 

pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) 

secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999 (25 Rajab 1420 H). 

Seiring dengan pertumbuhan yang berkesinambungan, saat ini aset PT 

Bank Syariah Mandiri (BSM) telah mencapai Rp. 63 triliun dan menguasai pangsa 

pasar 32-35% di perbankan syariah. Sampai saat ini pembiayaan BSM mencapai 

Rp. 51 triliun dan target sampai akhir tahun bisa mencapai Rp. 55 triliun. PT Bank 

Syariah Mandiri (BSM) mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp. 806 miliar 

selama 2012, meningkat 46,20% dibandingkan perolehan tahun sebelumnya 

sebesar Rp. 551 miliar. Penyumbang terbesar terhadap kenaikan laba bersih 

adalah pendapatan margin dan bagi hasil serta efisiensi biaya. Pendapatan margin 

dan bagi hasil BSM per Desember 2012, sebesar Rp. 4,68 triliun, atau naik 

24,14% dibanding Rp 3,77 triliun pada Desember 2011. Pendapatan margin dan 

bagi hasil tersebut bersumber dari pembiayaan BSM yang sepanjang tahun 2012 

mencapai Rp. 44,76 triliun, naik 21,86% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 

36,73 triliun. Dari sisi aset, perseroan mencatat kenaikan 11,42% dalam setahunan 

dari Rp. 48,67 triliun menjadi Rp. 54,23 triliun. (http://www.infobanknews.com) 

Di samping itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., membukukan laba bersih 

Rp 8,3 triliun sepanjang semester I 2013, naik 16% dibandingkan periode yang 

http://www.infobanknews.com/
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sama tahun lalu. Pendapatan operasional bank meningkat 17,8% menjadi Rp. 

22,98 triliun dari sebelumnya Rp. 19,52 triliun. Peningkatan itu diperoleh dari 

kenaikan pendapatan bunga bersih dan premi senilai Rp. 16,46 triliun atau naik 

19,4% dari semester I 2012 sebesar Rp. 13,78 triliun, serta didorong dari total  fee 

based income yang naik 13,8% menjadi Rp. 6,5 triliun dari sebelumnya 5,73 

triliun. Adapun aset perseroan juga tumbuh 17,6% menjadi Rp. 672,2 triliun. Net 

interest margin naik 10 basispoin menjadi 5,34%. Sementara rasio kredit 

bermasalah (non performing loans) turun 0,08% dari 0,55% menjadi 0,47%. 

Untuk perolehan dana murah Bank Mandiri mengantongi dana murah senilai total 

Rp. 319,58 triliun, tumbuh 22,7% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, 

sedangkan dana pihak ketiga secara total tumbuh 20,1% menjadi Rp. 502,37 

triliun dengan komposisi tabungan Rp. 206,57 triliun dan giro Rp. 113,01 triliun. 

Pertumbuhan pendapatan bunga juga diprediksi berada di bawah 20% karena 

kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basispoin menjadi 

6,5%.  Selain itu, produk dana murah yakni tabungan dan giro juga tidak bisa 

berada di atas 20%. (http://www.tempo.com) 

Dari data di atas dapat menunjukan bahwa kebutuhan institusi-institusi 

keuangan yang berdasarkan prinsip syariah semakin diminati tetapi walaupun 

mengalami perkembangan cukup pesat namun belum mampu menyaingi bank 

konvensional. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan PT 

Bank Syariah Mandiri Tbk. di mana kinerja perusahaan ini sedang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat yaitu menguasai pangsa pasar sebesar 32-35% 

serta  PT Bank Syariah Mandiri ini merupakan bank yang cukup lama dalam 

industri perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan Bank Umum Konvensional 

yang dipilih untuk dibandingkan dengan bank syariah adalah salah satu bank 

konvensional milik pemerintah yang cukup besar di Indonesia yaitu PT Mandiri 

Tbk. Mengacu pada hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih 

lanjut terutama mengenai “Perbandingan Besarnya Beban Bunga Dan 

Pendapatan Bunga Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional” (Studi 

Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. dengan PT Bank Mandiri Tbk. 

Periode 2008 - 2012) melalui laporan laba rugi dan neraca masing-masing bank. 

http://www.tempo.co/
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan ini 

adalah : 

1. Bagaimana perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga pada 

bank konvensional. (PT Bank Mandiri Tbk. periode 2008-2012). 

2. Bagaimana perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga pada 

bank syariah. (PT Bank Syariah Mandiri Tbk. periode 2008-2012). 

3. Bagaimana perbandingan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga yang 

diperoleh antara bank konvensional dengan bank syariah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dari hasil 

perbandingan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga antara bank syariah 

dengan bank konvensional dengan mengumpulkan data yang dapat diproses dan 

dianalisis berdasarkan teori-teori yang didapat selama kuliah. Setelah itu, data 

tersebut digunakan untuk menyusun skripsi guna memenuhi tugas akhir pada 

program studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan 

tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan 

bunga pada bank konvensional. (PT Bank Mandiri Tbk. periode 2008-2012) 

2. Untuk mengetahui perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan 

bunga pada bank syariah. (PT Bank Syariah Mandiri Tbk. periode 2008-2012) 

3. Untuk membandingkan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga yang 

diperoleh antara bank konvensional dengan bank syariah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain: 

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh wawasan 

yang lebih luas mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
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2. Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus  memperbaiki 

apabila ada kelemahan dan kekurangan.  

3. Bagi Bank Konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha 

Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.  

4. Bagi investor, dengan melakukan penelitian ini investor diharapkan 

memperoleh informasi seputar besarnya beban bunga dan pendapatan bunga 

perusahaan perbankan (PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Bank Syariah Mandiri 

Tbk.) sehingga informasi ini juga diharapkan akan berguna sebelum investor 

melakukan keputusan investasi. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perekonomian suatu Negara tentunya tidak lepas dari perbankan. 

Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak 

yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin 

pada UU RI No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan mengenai perbankan, bahwa 

bank adalah : 

 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.” 

 

Sedangkan pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar 

Akuntansi Keuangan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 

1990. Pengertian bank menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000) mengenai Akuntansi 

Perbankan, yaitu: 

 

“Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan 

dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran.” 
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Selain itu, menurut Menurut Kasmir (2012 : 12), pengertian bank yaitu: 

 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” 

 

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank 

adalah sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, penyalur dana dan penyedia 

jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank memiliki fungsi, asas dan 

tujuan  yang sangat mendukung terhadap pembangunan suatu Negara. Berikut ini 

adalah  fungsi, asas dan tujuan perbankan menurut pasal 2, 3 dan 4 UU No. 7 

Tahun 1992 yang menyatakan bahwa : 

Asas : perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip 

kehati-hatian. 

Fungsi : fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur 

dana masyarakat. 

Tujuan : perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. 

 

Sedangkan menurut Menurut Sudarsono (2012 : 29) pada umumnya yang 

dimaksud dengan bank syariah adalah: 

 

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.” 

 

Dalam kegiatan usahanya bank dapat beroperasi secara konvensional dan 

secara syariah. Pada sistem operasinya bank konvensional menggunakan sistem 

bunga, yaitu ada penambahan pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan 

atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara 
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pasti dimuka berdasarkan persentase yang ditentukan oleh pihak yang 

memberikan pinjaman. Sedangkan pada bank syariah segala yang menyangkut 

bunga diharamkan, maka pada sistem operasinya bank syariah menggunakan 

prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan suatu sistem yang 

meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola 

dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:   

a. Al-Mudharabah 

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi 

dua jenis:   

1. Mudharabah Muthlaqah 

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 

waktu, dan daerah bisnis.  

2. Mudharabah Muqayyadah 

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana 

mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, 

cara, dan obyek investasi.   

b. Al-Musyarakah 

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan.  Dua jenis al-musyarakah:   

1. Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi 

lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.   
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2. Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang 

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal 

musyarakah.   

 

Dalam aplikasinya, mekanisme bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam 

pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan profit sharing (bagi laba) 

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang 

berdasarkan pada laba dari pengelolaan dana, yaitu pendapatan usaha 

dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

2. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan) 

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada 

pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha 

sebelum dikurangi dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

 

Pada bank konvensional ini beban dan pendapatan dikenal dengan beban 

bunga dan pendapatan bunga sedangkan pada bank syariah dikenal dengan beban 

bonus, bagi hasil dan pendapatan margin. Maka untuk selanjutnya penulis akan 

menggunakan beban bunga untuk beban bonus dan pendapatan bunga untuk 

pendapatan marjin dan bagi hasil. Pola bagi hasil pada bank syariah 

memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui 

monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank 

semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, 

demikian juga sebaliknya. Jika jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam 

waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan 

itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda 

dari perbankan syariah, pada bank konvensional semakin baik pengelolaan dana 

maka pendapatan bunganya akan semakin besar sedangkan beban bunga tetap 

sehingga keuntungan bank semakin besar sementara nasabah penyimpanannya 

tetap. Apabila semakin buruk pengelolaan dana maka pendapatan bunganya akan 

semakin kecil sedangkan beban bunga tetap sehingga keuntungan bank semakin 
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kecil sementara nasabah penyimpanannya tetap. Bila pendapatan bunga lebih 

kecil dari beban bunga yang diberikan bank kepada nasabah maka pihak bank 

harus menambah istilah negative spread atau keuntungan negative/rugi. 

Selain itu, prinsip lain yang membedakan bank konvensional dengan bank 

syariah yaitu dapat dilihat pada sistem return bagi nasabahnya. Bank 

konvensional, sistem return-nya adalah sistem bunga yaitu persentase terhadap 

dana yang disimpan ataupun dipinjamkan dana ditetapkan diawal transaksi 

sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan 

akan diperoleh dapat dipastikan, tanpa melihat laba rugi  yang akan terjadi nanti. 

Bank syariah sistem return-nya adalah sistem bagi hasil (profit loss sharing) yaitu 

nisbah (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang 

bersifat fixed tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti 

melainkan melihat laba rugi yang akan tejadi nanti.  

Pada bank konvensional, nasabah akan menerima atau membayar return 

bersifat fixed yang disebut bunga. Bagi nasabah penabung (kreditur) akan 

mendapatkan bunga yaitu persentase terhadap dana yang ditabung sedangkan bagi 

nasabah peminjam (debitur) akan membayar bunga yaitu persentase terhadap 

dana yang dipinjam nasabah. Sedangkan pada bank syariah, nasabah akan 

menerima atau membayar return bersifat non-fixed yang disebut bagi hasil. Bagi 

penabung (kreditur) akan menerima bagi hasil yaitu persentase terhadap hasil 

yang diperoleh dari dana yang ditabung oleh nasabah yang kemudian dikelola 

oleh pihak bank. Peminjam (debitur) akan membayar bagi hasil yaitu persentase 

terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang dipinjam oleh nasabah yang 

kemudian dikelolanya. Bunga yang diterapkan pada bank konvensional harus 

tetap dibayarkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank baik dalam 

kondisi laba maupun rugi, begitu juga bank harus tetap membayarkan bunga 

kepada pihak nasabah tanpa melihat apakah laba atau rugi. Sistem ini sangat 

berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil 

yang telah disepakati, dalam kondisi impas tidak ada pembayaran dan pada 

kondisi mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga dibagi bersama antara 
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nasabah dengan pihak bank. Dalam perbankan syariah, hubungan nasabah dengan 

bank adalah kemitraan. (http://www.suryaonline.com)  

Dalam beberapa jurnal dan penelitian terdahulu, banyak yang menjelaskan 

mengenai perbandingan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga bank 

konvensional dengan bank syariah, seperti menurut Tanti Irawati Muchlis dan 

Tiffani Dika (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Perbandingan 

Rasio Bunga Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah” menemukan hasil 

bahwa Besarnya Beban Bunga dan Pendapatan Bunga antara Bank Konvensional 

(Bank Mandiri) dengan Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri) berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak 

perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah baik dari segi 

pembebanan bunga maupun dari segi bagi hasil return-nya. Untuk lebih jelasnya, 

maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

  

http://www.suryaonline.com/
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Gambar 1.1  Bagan Kerangka Penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan: 

 = Tidak diteliti 

 = Diteliti 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kerangka 

pemikiran di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang menyatakan bahwa: 

“Besarnya beban bunga dan pendapatan bunga Bank Konvensional 

dengan Bank Syariah berbeda.” 
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1.6 Metodelogi Penelitian 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

dan komparatif. Menurut Nazir (2011 : 54) pengertian metode deskriptif adalah: 

 

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.” 

 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan, pengertian 

metode komparatif menurut Nazir (2011 : 58) sebagai berikut: 

 

“Sejenis penelitian deskriptif yang ingin menjawab secara mendasar 

tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya 

atau munculnya suatu fenomena tertentu.” 

 

Metode penelitian komparatif adalah bersifat ex post facto. Artinya, data 

dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. 

Penelitian dapat dilihat sebagai suatu fenomena dan menguji sebab-akibat dari 

data-data yang tersedia. Anaisis data dilakukan setelah data selesai diperoleh, lalu 

dilakukan pengolahan dengan cara menyusun data dan disesuiakan dengan 

variable yang akan diteliti. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan 

interpretasi sehingga data tersebut menjadi lebih berarti.  

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini 

adalah dengan cara riset kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field 

research). Riset kepustakaan adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data dengan membaca buku, majalah, artikel, dan lain sebaginya yang ada 

kaitannya dengan materi yang dibahas. Pertama, kutipan langsung dengan 

mengutip pendapat sesuai dengan redaksi aslinya. Kedua, kutipan tidak langsung 

dengan mengutip suatu pendapat dengan mengadaan perubahan redaksi melalui 
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ikhtisar dan ulasan. Data-data yang diperolah selanjutnya akan dijadikan landasan 

teori. Sedangkan riset lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian 

secara langsung pada objek penelitian. Dalam riset lapangan ini menggunakan 

teknik observasi dan dokumentasi. Dokumentasi saat digunakan penulis karena 

pencarian dan  pengumpulan datanya dengan cara mempelajari dan menyalin 

laporan-laporan keuangan, catatan-catatan keuangan dan lain sebaginya sesuai 

permasalahan yang diteliti. Data-data yg diperoleh dari observasi dan 

didokumentasi selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data untuk menyusun skripsi guna memenuhi tugas 

akhir pada program studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung dan menjawab masalah yag akan diteliti, penulis 

mengambil data sekunder yang terdapat pada situs resmi yang dipublikasikan 

Bank Indonesia yaitu www.bi.go.web.id dengan periode bulan Januari 2008 

sampai bulan Desember 2012. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Oktober 2013 sampai bulan Februari 2014.  

http://www.bi.go.web.id/

