
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  

4.2 Kesimpulan Penelitian 

Setelah melakukan perhitungan terhadap rasio likuiditas, rentabilitas, dan 

modal Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri pada tahun 2008, maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut 

1. Bahwa perbedaan dalam aspek likuiditas, rentabilitas, dan modal antara bank 

syariah dan bank konvensional terletak di perbedaan istilah aspek perhitungan 

likuiditas. Pada bank syariah menggunakan istilah Financing to Deposits 

Ratio (FDR) untuk mencari aspek perhitungan likuiditas, dan istilah yang di 

gunakan pada bank konvensional adalah Loan to Deposits Ratio (LDR).   

2. Dari hasil perhitungan likuiditas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

 

Bank Mandiri lebih tinggi karena cost of capital Bank Mandiri yang tinggi. 

Karena nasabahnya sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk 

memberikan return kepada nasabah yang disesuaikan dengan tingkat suku 

bunga pasar yang bersalaku saat itu. Hai ini juga dapat menyebabkan bank 

konvensional mengalami negative spread, yang artinya return yang harus 

diberikan bank kepada nasabah lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang 

diperoleh bank. 

 

Strategi manajemen Bank Syariah Mandiri lebih ekspansif/agresif dalam 

menyalurkan pembiayaannya karena Bank Syariah Mandiri lebih 

memfokuskan penempatan aktiva produktifnya pada sektor riil jika 

dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Syariah Mandiri lebih 



banyak menyalurkan dananya pada pembiayaan sedangkan Bank Mandiri, 

selain menyalurkan dananya ke sektor riil, juga menyalurkan ke pasar 

uang dan pasar modal serta disalurkan pada SBI dan surat berharga 

lainnya. 

3. Dari hasil perhitungan rasio rentabilitas dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

Dalam perhitungan rasio ROA, Kemampuan menghasilkan laba 

berdasarkan asset yang dimiliki Bank Mandiri lebih tinggi dari pada Bank 

Syariah Mandiri karena jumlah asset yang dimiliki oleh Bank Mandiri 

lebih banyak di bandingkan Bank Syariah Mandiri. Dan laba yang 

dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri lebih kecil dibandingkan Bank 

Mandiri. 

 

Dalam perhitungan rasio ROE, kemampuan menghasilkan laba berdasarkan 

jumlah modal yang dimiliki Bank Syariah Mandiri lebih tinggi dari pada 

Bank Mandiri, hal ini terjadi karena menyalurkan pembiayaannya karena 

Bank Syariah Mandiri lebih memfokuskan penempatan aktiva produktifnya 

pada sektor riil. 

 

Dalam perhitungan rasio BOPO, Bank Syariah Mandiri kurang efisien 

dalam beban operasional, karena Bank Syariah Mandiri gencar dalam 

menyalurkan modalnya ke sektor riil. 

4. Dari hasil perhitngan permodalan, dapat di buat kesimpulan sebagai berikut :  

Kemampuan menyediakan modal minimum Bank Mandiri lebih baik dari 



pada Bank Syariah Mandiri karena Bank Syariah Mandiri kurang 

mendapatkan modal dalam kegiatan operasionalnya.  

4.3 Saran 

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, peneliti melihat 

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada : 

1 Pihak Bank Syariah Mandiri 

Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri adalah permodalan. 

Hal ini tentunya tidak lepas pada Bank Syariah Mandiri yang masih muda 

ketimbang Bank Mandiri. Persoalan permodalan ini dapat diselesaikan 

dengan cara memperoleh suntikan dana dari owner atau menerbitkan obligasi 

mudharabah. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan Bank Syariah 

Mandiri yang cukup baik sebagaiman diindikasikan FDR sebsesar 89,12%. 

Bank syariah pun harus melakukan invoasi yang lebih menguntungkan bagi 

Bank Syariah Mandiri dan peningkatan kemudahan pelayanan kepada 

nasabah untuk menghadapi tingkat suku bunga yang di tawarkan oleh Bank 

Mandiri maupun bank konvensional lainnya. 

2 Pihak Bank Mandiri 

Berdasarkan penelitian, hasil pengujian menunjukkan bahwa return on Equity 

Bank Mandiri tidak lebih baik dibandingkan Bank Syariah Mandiri. 

Permasalahan ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan penyaluran kredit 

ke sektor riil dan meningkatkan prinsip ke hati-hatian terhadap penyaluran 

kreditnya sebab sektor riil di Indonesia masih belum kondusif. Bank sangat 



perlu untuk melakukan reschedulinh bila proyek yang dilakukan pihak debitur 

masih memiliki prospek yang baik, dengan demikian kredit bermasalah yang 

merugikan bank dapat ditekan. 

3 Peneliti Selanjutnya 

Pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian mengenai perbandingan 

kinerja bank syariah dan bank konvensional, dapat menindaklanjuti penelitian 

ini dengan menambah aspek yang diteliti yaitu aspek aktiva produktif, aspek 

manajemen dan aspek sensitivitas risiko pasar, agar hasil penelitian benar-

benar menampilkan kinerja bank secara keseluruhan dan makin banyak lagi 

aspek yang dapat dinilai. Objek penelitian pun perlu diperluas agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi dan mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya dari populasi perbankan Indonesia.            


