
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, dan telah dijelaskan pula di bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

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

Syariah (Bank Muamalat) periode Januari 2006 – Desember 2011. 

a. Perkembangan besarnya beban bunga Bank Konvensional, yang dalam hal ini 

diwakili oleh Bank Mandiri Tbk periode Januari 2006 – Desember 2011 

mengalami kenaikan dan penurunan. Pada periode Januari 2006 – Desember 

2008, beban bunga Bank Mandiri cenderung mengalami penurunan pada setiap 

triwulannya. Kenaikan kembali terjadi dimulai pada periode Januari 2009 – 

Desember 2009, kemudian pada periode Januari 2010 – Desember 2010 beban 

bunga kembali mengalami penurunan, dan pada periode Januari 2011 – Desember 

2011 beban bunga cenderung mengalami kenaikan. 

b. Perkembangan besarnya beban bunga Bank Syariah, yang dalam hal ini diwakili 

oleh Bank Muamalat Tbk periode Januari 2006 – Desember 2011 mengalami 

kenaikan dan penurunan. Fluktuasi cenderung menurun dimulai dari Januari 2006 

– Desember 2009, sedangkan mulai dari periode Januari 2010 – Desember 2011 

cenderung mengalami kenaikan pada setiap triwulannya. 

2. Perkembangan besarnya pendapatan bunga Bank Konvensiona (Bank Mandiri) dan 

Bank Syariah (Bank Muamalat) periode Januari 2006 – Desember 2011. 

a. Perkembangan besarnya pendapatan bunga Bank Konvensional (Bank Mandiri) 

periode Januari 2006 – Desember 2011 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 

periode Januari 2006 – Desember 2008 fluktuasi cenderung menurun, sedangkan 

pada periode Januari 2009 – Desember 2011 pendapatan bunga cenderung 

mengalami kenaikan pada setiap triwulannya. 



b. Perkembangan besarnya pendapatan bunga Bank Syariah (Bank Muamalat) 

periode Januari 2006 – Desember 2011 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 

Januari 2006 – Desember 2011 pendapatan bunga Bank Muamalat cenderung 

mengalami kenaikan pada setiap triwulannya, hanya untuk periode Juni 2006 - 

2010 cenderung mengalami penurunan setiap triwulannya. Secara keseluruhan 

pendapatan bunga Bank Muamalat fluktuasi kenaikan dan penurunannya cukup 

stabil untuk setiap triwulannya. 

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

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

Muamalat) memberikan hasil sebagai berikut : 

a. Dari hasil penelitian untuk menguji perbandingan tingkat beban bunga antara Bank 

Konvensional (Bank Mandiri) dan Bank Syariah (Bank Muamalat) diperoleh hasil 

H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan antara besarnya beban 

bunga Bank Konvensional (Bank Mandiri) dan besarnya pendapatan bunga Bank 

Syariah (Bank Muamalat). 

b. Dari hasil penelitian untuk menguji perbandingan tingkat pendapatan bunga antara 

Bank Konvensional (Bank Mandiri) dan Bank Syariah (Bank Muamalat) diperoleh 

hasil H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan antara besarnya 

pendapatan bunga Bank Konvensional (Bank Mandiri) dan besarnya pendapatan 

bunga Bank Syariah (Bank Muamalat). 

 

5.2 Saran 

Ada bebarapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang 

berkepentingan, yaitu : 

1. Bagi Bank Konvensional 

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional dalam 

hal ini Bank Mandiri sudah cukup baik, karena perolehan dari hasil pendapatan bunga 

lebih tinggi dari beban bunga yang ditanggung. Hal ini harus dipertahankan bahkan 

ditingkatkan lagi. Pihak bank hanya perlu mempertimbangkan untuk lebih 

meningkatkan tingkat bunga simpananya ataupun tingkat bunga pinjamannya karena 



hal itu dapat menambah pemasukan dari hasil pendapatan bunga yang berarti Bank 

Mandiri akan mendapat laba yang lebih besar. 

2. Bagi Bank Syariah 

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dalam hal 

ini Bank Muamalat Indonesia juga sudah cukup baik, karena sama halnya dengan 

Bank Mandiri pendapatan bunga yang diterima lebih besar dari beban bunga yang 

ditanggung. Mengingat beban bonus dan bagi hasil bank syariah dihitung dari 

pendapatan margin dan bagi hasil yang diperoleh bank, maka pengoptimalan 

pengalokasian dana dapat memicu kenaikan 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 menekan biaya operasional dan meningkatnya pendapatan 

operasional yang dapat dilakukan dengan menutup berbagai cabang yang tidak 

produktif dan melakukan outsourcing yang bukan pokok pekerjaan bank. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan 

ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Periode penelitian sebaiknya bisa lebih lama, misalnya 10 tahun. Karena dalam 

penelitian ini peneliti hanya mengambil jangka waktu penelitian enam tahun dari 

tahun 2006 – 2011. 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 antara bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan 

aspek dari CAMEL sehingga dapat diketahui antara bank konvensional dan bank 

syariah mana yang mempunyai kinerja yang lebih baik. 

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

mengambil sektor perbankan konvensional dan sektor perbankan syariah yang telah 

go public secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih 

mewakili kenyataan sebenarnya, karena dalam penelitian ini hanya meneliti dua 



objek penelitian yang mewakili masing-masing bank yang mempunyai sistem 

operasional yang berbeda yaitu konvensional dan syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


