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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dan telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan besarnya beban bunga Bank Konvensional (Bank Mandiri) dan 

Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri) periode Januari 2008 sampai dengan 

Desember 2012. 

a. Perkembangan besarnya beban bunga Bank Mandiri setiap tahunnya 

mengalami peningkatan dan penurunan. Namun, apabila dibandingkan 

dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga, besarnya beban bunga yang 

ditanggung Bank Mandiri pada periode 2008-2012 cenderung mengalami 

penurunan, artinya besarnya beban bunga yang ditanggung Bank Mandiri 

cenderung berkurang. Meskipun demikan, terjadi peningkatan beban 

bunga namun tidak terlalu signifikan.  

b. Perkembangan besarnya beban bunga Bank Syariah Mandiri setiap 

tahunnya mengalami kenaikan, artinya beban bunga yang ditanggung 

Bank Syariah Mandiri bertambah. Namun, apabila dibandingkan dengan 

jumlah simpanan dana pihak ketiga, besarnya beban bunga yang 

ditanggung Bank Syariah Mandiri pada periode 2008-2012 cenderung 

berfluktuasi, artinya besarnya beban bunga yang ditanggung Bank Syariah 

Mandiri cenderung mengalami penurunan dan peningkatan tiap tahunnya. 

2. Perkembangan besarnya pendapatan bunga Bank Konvensional (Bank 

Mandiri) dan Bank Syariah (Bank Syariah Mandiri) periode Januari 2008 

sampai dengan Desember 2012. 

a. Perkembangan besarnya pendapatan bunga Bank Mandiri cenderung 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Namun, 

apabila dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan, besarnya 

pendapatan bunga yang diterima Bank Mandiri pada periode Januari 2008 
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sampai dengan Desember 2012 cenderung menurun, artinya pendapatan 

bunga yang diterima Bank Mandiri berkurang pada setiap tahunnya.  

b. Perkembangan besarnya pendapatan bunga Bank Syariah Mandiri 

mengalami kenaikan yang cukup stabil pada setiap tahunnyanya. Namun, 

apabila dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, 

besarnya pendapatan bunga yang diterima Bank Syariah Mandiri pada 

periode  Januari 2008 sampai dengan Desember 2012 cenderung 

berfluktuatif, artinya pendapatan bunga yang diterima Bank Mandiri 

mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.  

3. Penelitian terhadap perbandingan besarnya beban bunga (X) dan pendapatan 

bunga (Y) antara Bank Konvensional (Bank Mandiri) dengan Bank Syariah 

(Bank Syariah Mandiri) memberikan hasil sebagai berikut: 

a. Dari hasil penelitian untuk menguji perbandingan tingkat beban bunga 

antara Bank Konvensional (Bank Mandiri) dan Bank Syariah (Bank 

Syariah Mandiri) diperoleh hasil H0 ditolak yang berarti terdapat 

perbedaan antara besarnya beban bunga Bank Konvensional (Bank 

Mandiri) dan besarnya pendapatan bunga Bank Syariah (Bank Syariah 

Mandiri). 

b. Dari hasil penelitian untuk menguji perbandingan tingkat pendapatan 

bunga antara Bank Konvensional (Bank Mandiri) dan Bank Syariah (Bank 

Syariah Mandiri) diperoleh hasil H0 ditolak yang berarti terdapat 

perbedaan antara besarnya pendapatan bunga Bank Konvensional (Bank 

Mandiri) dan besarnya pendapatan bunga Bank Syariah (Bank Syariah 

Mandiri). 
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5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak 

yang berkepentingan. 

1. Bagi Bank Konvensional 

Kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik dari segi 

penghimpun dana maupun penyaluran dana perlu ditingkatkan lagi. Agar 

pendapatan bunga bank bertambah salah satunya dengan mengurangi kredit 

macet akibat penyaluran dana dan agar nasabah tertarik menyimpan dananya 

di bank, bank dapat meningkatkan bunga pinjaman dengan mengacu pada 

bunga yang telah ditetapkan Bank Indonesia karena pengelolaan dana yang 

baik berpengaruh pada beban bunga yang harus di keluarkan bank dan 

pendapatan yang akan diterima bank. 

2. Bagi Bank Syariah 

Kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri perlu 

pengawasan yang lebih baik agar pembagian keuntungan maupun 

pembebanan bunga dapat sesuai dan adil yaitu 50 : 50. Mengingat beban 

bonus dan bagi hasil yang ditanggung bank dihitung dari pendapatan margin 

dan bagi hasil yang diperoleh bank, maka pengoptimalan dan pengelolaan 

dana yang baik dapat memicu kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil 

sekaligus beban bonus dan bagi hasil. Sehingga nasabah tertarik menyimpan 

dananya di bank syariah. 

3. Peneliti Selajutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih dalam mengenai 

permasalahan ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Periode penelitian sebaiknya lebih lama dari penelitian ini, karena penulis 

hanya mengambil jangka waktu penelitian lima tahun dari tahun 2008 

sampai dengan 2012. Dengan jangka waktu penelitian yang lebih lama, 

akan memberikan hasil penelitian yang lebih maksimal. 

b. Tema penelitian serta judul bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan 

meneliti kinerja keuangan asuransi antara bank konvensional dengan bank 

syariah dengan menggunakan aspek dari  CAMEL sehingga dapat 
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diketahui antara bank konvensional dan bank syariah mana yang 

mempunyai kinerja lebih baik. 

c. Sebaiknya digunakan jumlah bank yang lebih banyak lagi, misalnya 

mengambil sektor perbankan konvensional dan sektor perbankan syariah 

yang telah go public  secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan 

hasil yang mewakili kenyataan sebenarnya, karena dalam penelitian ini 

hanya meneliti dua objek yang mewakili masing-masing bank yang 

mempunyai sistem operasional yang berbeda yaitu konvensional dan 

syariah. 


