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1.1  Latar Belakang Penelitian 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting 

dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. 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 

kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis 

bank di Indonesia berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha, dibedakan 

menjadi : 

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional 

2. Bank yang melakukan usaha secara syariah 

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, 

terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang 

digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, 

laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu 

menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.  

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum 

dikeluarkannya hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. 

Pemerintah telah memasukan ke dalam undang-undang yang baru. Undang-undang No.7 

Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha 

perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di 

Indonesia. 

Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No.10 

Tahun 1998 tentang perubahan UU no.7 Tahun 1992 tentang perbankan. 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 mengkonvensi diri secara total menjadi 

bank syariah. 

Akhir tahun 1990, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka 

munculah Bank-bank Syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. 

Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank syariah pertama pada 

tahun 1992, dengan asset awal sekitar Rp. 100 milyar. 

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan 

syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada 

nasabah. Kegiatan operasional Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and 

loss sharing). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena 

bunga merupakan riba yang diharamkan. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat 

dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam berinteraksi, investasi yang beretika, 

mengedepankan nilai-nilai kebersasmaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan 

menghindari kegiatan spekulatif dalam berinteraksi keuangan. Pola bagi hasil ini 

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 konvensional, 

nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang 

diperoleh.Perkembangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang membuka 

cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya Bank Syariah pada saat perbankan 

nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil pebankan 



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. Pada 

waktu itu Bank Syariah baru dikenal yaitu Bank Muamalat Indonesia tetapi tanpa diduga 

Bank Muamalat  tersebut mengalami positive spread yang tanpa diduga pula masuk dalam  

kategori A. Kategori A yang dimaksud adalah bank sehat yang dapat terus beroperasi tanpa 

ikut program rekapitulasi seperti halnya beberapa Bank Konvensional sehingga Bank 

Konvensional terancam  negative spread akibat kombinasi dari tingginya tingkat bunga 

dan besarnya kredit bermasalah. Pemerintah akhirnya menemukan kelebihan yang dimiliki 

oleh Bank Syariah dengan pembuktian bahwa Bank Syariah dapat membuktikan daya 

tahannya di tengah-tengah krisis yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, 

namun Bank Konvensional banyak berjatuhan pada krisis moneter tersebut. Langkah 

strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin 

kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah 

(UUS) atau konversi sebuah Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Langkah strategis 

ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan No.10 tahun 

1998. 

Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas 

landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh 

Bank Syariah. Oleh karena itu akhirnya perbankan syariah mengalami perkembangan, hal 

ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Bank Syariah yang beroperasi secara syariah 

penuh dan juga adanya Bank Konvensional yang membuka cabang syariah. 

Mengacu pada kemampuan Bank Syariah dalam menghadapi krisis, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama mengenai besarnya beban bunga dan 

pendapatan bunga pada Bank Konvensional dan Bank Syariah melalui analisis laporan 

keuangan masing-masing bank, penulis ingin membandingkan besarnya beban bunga dan 

pendapatan bunga pada Bank Konvensional dan Bank syariah. 

Selain itu penulis ingin menyoroti mengenai peluang dan tantangan Bank Syariah 

di Indonesia. Salah satu persamaan antara Bank Syariah dan Bank Indonesia adalah kedua-

duanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 



Dengan tujuan tersebut, Bank Syariah dituntut untuk berkembang dan menjadi 

lembaga finansial yang bonafid dan profesional. Artinya bahwa Bank Syariah dalam 

manajemen investasi dan finansial dituntut untuk menggunakan asas profit oriented 

sebagaimana Bank Konvensional menjalaninya sehingga dengan asas tadi Bank Syariah 

bisa berkembang, bonafid dan profesional bukan sekedar menggunakan jalur emosional 

keagamaan untuk menjaring nasabahnya. Itulah salah satu persamaan yang bisa dijadikan 

referensi dan motivasi dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan perbankan syariah. 

www.google.com 

Meski Bank Syariah terus berkembang setiap tahunnya, namun dikalangan 

masyarakat Indonesia masih belum mengenal apa dan bagaimana Bank Syariah 

menjalankan kegiatan bisnisnya. Beberapa kendala pada anggapan masyarakat tentang 

Bank syariah, karena terbatasnya kantor Bank Syariah, dan masih minimnya pemahaman 

masyarakat terhadap kegiatan Bank Syariah. Umumnya masyarakat Indonesia masih 

beranggapan bahwa Bank Syariah tak ubahnya seperti Bank Konvensional yang hanya 

diberi label syariah saja. Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah hanyalah 

produk-produk Bank Konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang 

berkaitan dengan syariah. Hal ini pun dipertanyakan oleh masyarakat banyak, karena 

karakteristik sistem bagi hasil uang diterapkan Bank Syariah dalam prakteknya masih 

menyerupai sistem bunga pada Bank Konvensional. Begitu pula penyaluran dana Bank 

Syariah yang lebih besar bertumpu pada pembiayaan murabahah, yang mengambil 

keuntungan bedasarkan marjin, secara praktek pengambilan marjin yang dilakukan oleh 

perbankan syariah seperti pengambilan bunga yang dilakukan perbankan konvensional. 

Hal inipun disebabkan pula oleh sistem pembayarannya yang dilakukan secara kredit. Cara 

inilah yang menyebabkan melekatnya anggapan masyarakat bahwa Bank Syariah seperti 

Bank Konvensional pada umumnya. 

Selain itu, Bank Syariah mempunyai tugas dan kewajiban yang harus 

dijalankannya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan atau 

pertumbuhan ekonomi harus dijalankan berdasarkan Syariah, begitupun usaha mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya, biasanya banyak diulas dalam kitab-kitab fiqih dan 

ijtihad ulama-ulama kontemporer, baik individu maupun kelompok. 

http://www.google.com/


Penggunaan istilah beban bunga dan pendapatan bunga pada Bank Syariah semata-

mata dilakukan penulis untuk menyesuaikan istilah yang ada dengan sumber-sumber data 

yang diperoleh. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan perbankan syariah tidak ada 

rekening dengan nama beban bunga dan pendapatan bunga, namun adanya rekening yang 

dipersamakan dengannya yaitu beban bonus, dan pendapatan bunga untuk pendapatan 

marjin dan bagi hasil. Penggunaan istilah beban bunga dan pendapatan bunga pada laporan 

Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia semata-mata untuk memudahkan pembaca 

laporan keuangan bagi pihak yang belum terbiasa dengan istilah beban bonus dan bagi 

hasil serta pendapatan marjin dan bagi hasil. 

Dalam melakukan penelitian mengenai perbandingan beban bunga dan pendapatan 

bunga antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, penulis menggunakan data 

triwulan yang dimulai dari periode Januari 2007 sampai Desember 2011. Nilai beban 

bunga dan pendapatan bunga diambil dari Laporan Keuangan Laba rugi dan Saldo Laba 

Publikasi per-triwulan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui media internet dengan 

situs (www.go.id/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank). Bank-bank yang akan 

dibandingkan sebanyak dua bank yaitu Bank Konvensional yang diwakili oleh Bank 

Mandiri Tbk dan untuk Bank Syariah diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Adapun pertimbangan penulis memilih Bank Mandiri sebagai bank yang mewakili 

Bank Konvensional karena Bank Mandiri telah meneruskan tradisi selama lebih dari 140 

tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Selain 

Bank mandiri adalah bank merger dari gabungan empat Bank Pemerintah yaitu Bank Bumi 

Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan 

Indonesia, yang dilebur menjadi Bank Mandiri. Segera setelah merger, Bank Mandiri 

melaksanakan Proses Konsolidasi secara Menyeluruh. Pada saait itu, Bank Mandiri 

menutup 194 kantor cabang yang saling berdekatan dan rasionalisasi jumlah karyawan dari 

jumlah gabungan 26.600 menjadi 17.620. Brand Bank Mandiri diimplementasikan ke 

semua jaringan dan seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya. Selain itu, Bank 

Mandiri berhasil mengimplementasikan core banking system baru yang terintegrasi 

menggantikan core banking system legacy yang terpisah. Bank Mandiri juga didukung 6 

pilar bisnis anak perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, pasar modal, 

pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum, serta bank fokus di segmen mikro, akan tetapi 

http://www.go.id/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank


pada bidang pebankan syariah dalam menjalankan operasionalisasinya berbeda serta 

laporan keuangannya pun terpisah dengan Mandiri Konvensional. 

Sedangkan untuk Bank Muamalat yang mewakili Bank Syariah adalah bank yang 

berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa hanya dua tahun setelah didirikan. 

Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan 

terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. 

(www.goole.com) 

Selain itu kedua bank tersebut juga memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan 

untuk dijadikan sampel penelitian yaitu : 

1. Bank yang beroperasi secara konvensional dan bank yang menggunakan prinsip 

syariah. 

2. Jumlah Total aktiva yang hampir sama. 

3. Data laporan keuangan yang tersedia. 

Menyoroti pertumbuhan bunga bersih masing-masing bank dapat diketahui bahwa 

Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia mengalami 

pertumbuhan asset sebesar 33,53%, sedangkan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan 

tumbuh masing-masing 30,61% dan 39,29%. Pertumbuhan bisnis serta perbaikan yang 

dilakukan pada pengelolaan portofolio menghasilkan peningkatan keuntungan yang 

diperoleh, laba sebelum pajak meningkat sebesar 256,81%. Sedangkan pertumbuhan Bank 

Mandiri juga secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2010, 

tercermin dari peningkatan berbagai parameter finansial, yaitu tercermin dari peningkatan 

laba bersih Bank Mandiri secara signifikan dari Rp. 0,6 Triliun di tahun 2005 menjadi Rp. 

9,2 Triliun di tahun 2010. (www.google.com) 

Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan besarnya beban bunga dan pendapatan 

bunga antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, maka dari itu penulis merasa perlu 

diadakannya suatu penelitian mengenai “Perbandingan Besarnya Beban Bunga dan 

Pendapatan Bunga antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah”. (Studi kasus 

pada Bank Mandiri Tbk dan Bank Muamalat Indonesia Tbk). 

 

 

 

http://www.goole.com/
http://www.google.com/


1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah dengan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan sebagai 

berikut 

1. Bagaimanakah perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga Bank 

Konvensional. 

2. Bagaimanakah perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga Bank 

Syariah. 

3. Apakah terdapat perbedaan mengenai besarnya beban bunga dan pendapatan bunga 

antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dari hasil 

perbandingan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga antara Bank Konvensional 

dengan Bank Syariah, selanjutnya hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi sebagai syarat untuk mengikuti ujian tingkat Sarjana Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah 

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas yaitu : 

1. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan 

bunga pada Bank Konvensional. 

2. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan besarnya beban bunga dan pendapatan 

bunga pada Bank Syariah. 

3. Untuk membandingkan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga antara Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini, 

diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-

pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 



1. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbandingan 

besarnya beban bunga dan pendapatan bunga antara Bank Konvensional dengan Bank 

Syariah serta masukan mengenai kebijakan sistem bunga pada Bank Konvensional dan 

sistem bagi hasil pada Bank Syariah. 

2. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis melalui 

kaji banding antara besarnya beban bunga dan pendapatan bunga antara Bank 

Konvensional dengan Bank Syariah. 

3. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara mendalam atas 

informasi yang didapatkan dari perbandingan besarnya beban bunga dan pendapatan 

bunga antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah serta dapat menjadi masukan 

bagi masyarakat untuk memilih bank mana yang akan menjadi alternatif pilihan 

investasi. 

 

1.5   Kerangka Pemikiran 

Perbankan mempunya peranan yang sangat penting bagi suatu Negara dalam hal 

kegiatan ekonomi, karena perbankan mempunyai peranan sebagai pengelola dana bagi 

masyarakat untuk pembangunan suatu Negara. Kebutuhan dana yang diperlukan untuk 

setiap usaha yang bergerak di bidang apapun untuk membiayai usahanya, di samping itu 

juga bank selalu dituntut untuk menjaga dan mengelola dana masyarakat sebaik mungkin. 

Adapun pengertian Bank menurut Kasmir (2010:2), mengartikan bank secara 

sederhana sebagai : 

 “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya.” 

Sedangkan pengertian lembaga keuangan, menurut Kasmir (2010:3), adalah : 

“Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah 

hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.” 



Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah : 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan 

selalu berkaitan dalam biadng keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta 

memberikan jasa bank lainnya. 

Adapun pengertian bank umum menurut Kasmir (2010:8), yang menjelaskan 

tentang jenis bank yaitu Bank umum adalah : 

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.” 

Dengan demikian ada dua cara yang dapat ditempuh oleh bank dalam menjalankan 

usahanya, yaitu secara konvensional dalam hal ini bank menggunakan cara-cara yang biasa 

di praktekan dalam dunia perbankan pada umumnya, yaitu menggunakan instrumen 

“bunga” (interest). Bank akan memberikan jas bunga tertentu kepada penabung, deposan, 

atau giran, disisi lain bank akan mengenakan jasa atau biaya bunga kepada debitur, 

tentunya dengan tingkat yang lebih tinggi. Adapun bank yang menjalankan usahanya 

secara syariah atau berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum 

islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan 

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah qa iqtina). 



Namun ternyata fungsi utama kedua bank tersebut tetap sama yaitu sebagai 

penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Kasmir (2010:7) : 

“Fungsi Bank Indonesia adalah sebagai bank sirkulasi, bank to bank, dan lender of 

the last resort yaitu yang mengatur peredaran keuangan suatu negara, mengatur 

perbankan di suatu negara, dan sebagai tempat peminjaman yang terakhir.” 

Maka beban dan pendapatan bank yang utama pun berasal dari kegiatan 

penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan berdasarkan fungsi utamanya. 

Pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi 

sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu dalam bentuk 

simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkannya kepada 

masyarakat yang memerlukan dana yang berarti konsekuensi pihak bank sebagai lembaga 

yang berfungsi menyalurkan dana tersebut untuk memberikan imbalan berupa bunga 

kepada nasabahnya. 

Penggantian penggunaan perangkat bunga dengan perangkat yang sesuai dengan 

prinsip syariah seperti bagi hasil dalam melakukan transaksinya yaitu imbalan yang di 

berikan Bank Syariah kepada nasabahnya dan juga merupakan imbalan yang diterima bank 

dari nasabah debiturnya adalah sistem bagi hasil. Tidak seperti bunga yang besarnya 

ditentukan oleh presentasi tertentu atas dana yang dihiumpun atau disalurkan oleh bank, 

oleh karena itu dalam bagi hasil ini besarnya ditentukan oleh nisbah dan perhitungan 

tertentu atas besarnya keuangan nasabah debitur dan pendapatan bank. 

Pada Bank Konvensional beban dan pendapatan dikenal dengan beban bunga dan 

pendapatan  bunga, sedangkan pada Bank Syariah beban dan pendapatan ini dikenal 

dengan beban bonus, bagi hasil dan pendapatan marjin, beban bunga maupun beban bonus 

dan bagi hasil keduanya merupakan beban yang dikeluarkan bank karena adanya 

penghimpunan dana. Maka untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah beban 

bunga untuk beban bonus dan pendapatan bunga untuk pendapatan marjin dan bagi hasil. 

Hal ini semata-mata dilakukan untuk melakukan gambaran yang sepadan atas apa yang di 

teliti dan demi kesesuaian sumber data yang diperoleh. 

 

 



Dalam PSAK No.31 (2000), pendapatan bunga adalah : 

“Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui 

terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok 

kredit diakui sebagai pendapatan bunga.” 

Sedangkan pengertian beban bunga dalam PSAK No.31 (2000) adalah : 

“Beban dalam kegiatan perkreditan, antara lain, terdiri dari beban bunga dan beban 

lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, premi atau 

diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan, dan biaya/premi 

program penjaminan.” 

Berdasarkan teori, semakin baik pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank 

Konvensional maka pendapatan bunganya semakin besar sedangkan beban bunga tetap 

sehingga keuntungan bank akan semakin besar sementara penyimpanan dari nasabah tetap. 

Bila terjadi pengelolaan dana yang kurang baik, maka akan berdampak pada pendapatan 

bunga yang semakin kecil sedangkan beban bunga tetap sehingga keuntungan bank 

semakin kecil maka mau tidak mau pihak bank harus menambahi, istilah ini yang disebut 

negative spread atau keuntungan negatif alias rugi. Berbeda dengan Bank Syariah semakin 

baik pengelolaan dana yang dilakukan maka pendapatan dan beban bunganya akan 

semakin besar pula sehingga keuangan bank dan penyimpanan nasabah akan semakin 

besar. Tetapi apabila dalam pengelolaan dananya kurang baik maka pendapatan bunga dan 

beban bunganya akan mengalami nilai yang kecil pula sehingga keuangan bank dan 

nasabah penyimpanan akan semakin kecil. Hal ini menjadi salah satu bentuk keadilan 

sistem berbankan syariah. 

Bunga yang diterapkan pada sistem bank konvensional harus tetap dibayarkan oleh 

pihak bank kepada nasabah walaupun bank tidak mendapatkan keuntungan atau dalam 

keadaaan yang bagaimanapun bunga harus dibayarkan tidak melihat apakah laba atau rugi. 

Bagi debitur juga harus membayar tingkat bunga yang telah disepakati baik dalam kondisi 

laba ataupun rugi. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem perbankan syariah yang 

menerapkan sistem bagi hasil, pada kondisi terjadi laba maka akan membayar tingkat 

presentase bagi hasil yang telah disepakati, dalam kondisi impas tidak ada pembayaran dan 



dalam kondisi mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga dibagi bersama antara 

nasabah dengan bank adalah dalam bentuk kemitraan. 

Besarnya beban bunga terhadap pendapatan bunga digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan efektivitas bank dalam melakukan kegiatan utamanya dan merupakan 

hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas 

bank. Dari hasil perhitungan dan perbandingan besarnya beban bunga dan pendapatan 

bunga antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dapat dilihat apakah terdapat 

perbedaan dan perbandingan besarnya beban bunga terhadap beban bunga dan pendapatan 

bunga bank konvensional terhadap beban bunga dan pendapatan bunga bank syariah. 

Karena meskipun perkembangan Bank Syariah cukup menggembirakan, dilihat dari 

banyaknya Bank Konvensional yang membuka unit syariah. Namun Bank Syariah masih 

dipandang sebagai tempat meminjam (kredit) dan belum dimanfaatkan maksimal oleh 

nasabah untuk menyimpan dana, penyebabnya tidak lain karena dalam hal meminjam 

(kredit) pada Bank Syariah perhitungan juga tidak memakai sistem bunga. Perhitungan 

berdasarkan jenis pemakaian pinjaman, hal itulah yang menyebabkan Bank Syariah 

mampu menyaingi Bank Konvensional. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah walaupun 

mengalami perkembangan yang cukup pesat namun belum mampu menyaingi Bank 

Konvensional. Untuk lebih jelasnya, maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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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”. 

 

1.6   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode 

komparatif. Adapun pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2005:63) adalah : 

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang 

bertujuan 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 penelitian komparatif menurut Nazir (2005:69) adalah 

bersifat ex post facto. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai 

berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan  menguji sebab akibat 

dari data-data yang tersedia. Jangkauan waktu komparatif adalah masa sekarang, karena 

jika jangkauan waktu terjadi masa lampau, maka penelitian termasuk kedalam metode 

sejarah. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Teknik pengumpulan data sekunder yang akan dijadikan landasan teori yang 

berhubungan dengan skripsi dengan cara mempelajari buku literature, catatan perkuliahan 

serta tulisan lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Atas 

penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek 

penelitian yang sedang dibahas. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan dan penelitian secara 

langsung pada objek data yang diingikan penulis, yaitu Pengamatan (Observasi) yang 

artinya adalah suatu cara pengamatan secara langsung terhadap catatan-catatan, dan 



laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan pada situs 

(www.go.id/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank) . 

Untuk mengetahui perbandingan besarnya beban bunga dan pendapatan bunga antara 

Bank Konvensional dengan Bank Syariah, digunakan analisis statistik nonparametris untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel independen yaitu test kolmogrov-smirnov dua 

sampel. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang 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 2007 sampai dengan 

bulan Desember 2011. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2012 

sampai dengan mei 2012. 
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