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ABSTRAKSI 

 

 

 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dengan judul 

“Analisis Pembelian Kredit Sepeda Motor Melalui Sumber Pembelanjaan Bank (Studi Kasus 

pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Batu)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat bunga yang dibebankan oleh PT 

BPR Syariah Bumi Rinjani Batu kepada konsumen untuk pengadaan sepeda motor secara kredit 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat bunga (i) pada sumber 

pembelanjaan bank bagi konsumen untuk pengadaan sepeda motor secara kredit menggunakan 

analisis nilai sekarang anuitas. Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya tingkat bunga 

pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Batu. Untuk menentukan tingkat bunga (i) yang tepat 

dengan menggunakan cara coba – coba yaitu dengan interpolasi besarnya Present Value (PV) 

pada tingkat bunga yang ditentukan. 

Hasil perhitungan dengan alat analisis Nilai Sekarang Anuitas untuk sumber pebelanjaan PT 

BPR Syariah Bumi Rinjani Batu (bank) yaitu berdasarkan perhitungan besarnya tingkat bunga 

dengan menggunakan anuitas, menunjukkan bahwa besarnya tingkat bunga (i) untuk pembelian 

sepeda motor merek HONDA secara kredit dengan jangka waktu peminjaman (n) 2 tahun adalah 

sebagai berikut : 

1. HONDA jenis Supra Fit New Tromol sebesar 17,04 %,  

2. Supra Fit New Cakram sebesar 15,84 %,  

3. Karisma Cakram sebesar 13,34 %,  

4. Supra X 125 Tromol sebesar 14,28%,  

5. Supra X 125 Cakram sebesar 13,08 %.  

Jadi rata – rata besarnya tingkat bunga (i) per tahun untuk sepeda motor HONDA adalah sebesar 

14,72%.  

Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan 

sistem bunga. Dengan demikian, tingkat bunga (i) yang rendah akan berpengaruh pada besarnya 

cicilan yang harus dibayar oleh konsumen setiap bulannya selama periode peminjaman. Hal ini 

disebabkan pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu menerapkan sistem bagi hasil dan tidak 

menerapkan sistem bunga. Selain itu, besarnya bunga dapat dipengaruhi adanya pembebanan 

terhadap biaya – biaya antara lain : Biaya administrasi, Biaya asuransi, biaya materai, biaya 

notaris (jika perlu) dan biaya lainnya yang mempengaruhi besarnya tingkat bunga.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sumber pembelanjaan 

bank diharapkan untuk memperbaiki sistem pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 



Sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan dalam pelayanan pembelian sepeda motor secara 

kredit selain pembebanan tingkat bunga yang rendah 

 


