
INTISARI 

Perkembangan dalam bidang usaha jasa konstruksi di Indonesia semakin pesat, hal 
ini ditandai munculnya banyak kontraktor. Namun demikian kontraktor sering menghadapi 
kendala pembiayaan proyek. Untuk itu perlu diketahui kendala-kendala pembiayaan proyek, 
kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan bank umum konvensional. Mengingat ada dua 
system bank yang ada yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah perlu pula 
mengetahui perbedaan dari kedua sistem pembiayaan tersebut. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian survey (survey research) yang meneliti 
tentang pembiayaan bank umum konvensional bagi kontraktor di Kota Semarang. Penelitian ini 
termasuk dalam penelitian studi kasus. Berdasarkan atas sifat-sifat masalah dari penelitian, 
rancangan penelitian ini dapat digolongkan dalam deskriptif. Pengambilan data dilakukan 
melalui sampel dengan kuisioner yang harus diisi oleh responden dari kontraktor, sedangkan 
untuk mengetahui perbedaan dari dua sistem pembiayaan bank dilakukan melalui metode 
wawancara terpimpin kepada bank syariah yang ada di Kota Semarang. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui tentang kendala pembiayaan yang sering dialami 
oleh kontraktor di Kota Semarang yaitu munculnya ekonomi biaya tinggi, perubahan desain, 
kendala non teknis, sehingga menyebabkan wanprestasi. Kelebihan dari sistem pembiayaan bank 
umum konvensional adalah; mudah diakses, SPK dapat dijadikan agunan, mempermudah 
estimasi biaya, kemudahan pengembalian. Kekurangannya adalah; adanya sanksi dari debitur 
apabila terjadi kredit macet , menyita agunan, kesulitan proses pengajuan, penetapan bunga dari 
bank, kerugian pembiayaan hanya menjadi resiko kontraktor. 

Perbedaan dari bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah; pada bank 
umum konvensional bunga dihitung dari pokok yang berubah sesuai kondisi pasar, nominal tetap 
sesuai suku bunga, dari sudut pandang hukum Islam diragukan, sedangkan pada bank umum 
syariah adalah; nisbah tetap, nominal berubah sesuai kondisi usaha, dari sudut pandang hukum 
Islam tidak ada keraguan. Masalah resiko usaha untuk bank umum konvensional tidak terkait 
langsung dengan debitur, kemungkinan terjadi selisih negatif. Sedang pada bank umum syariah 
resiko usaha dihadapi bersama dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan tidak mengenal 
kemungkinan terjadinya selisih negatif. 

Pada sistem pengawasan bank umum konvensional, aspek moralitas sering kali terlanggar 
karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional, sedangkan pada bank umum 
syariah, adanya dewan pengawas syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang 
dari syariah disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan akhlakul 
kharimah. 
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