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Tinjauan Mata Kuliah 
   

 
ata kuliah Perbankan Umum dan Syariah merupakan mata kuliah 
bidang minat yang  membahas operasi bank umum (konvensional) dan 

bank syariah. Perbankan syariah yang berkembang pesat saat ini memiliki 
dasar filosofi yang berbeda dengan bank konvensional sehingga dalam tata 
cara operasinya juga berbeda. Untuk itu perlu dipelajari hal-hal apa saja yang 
membedakan bank konvensional dengan bank syariah. 

Buku Materi Pokok Perbankan Umum dan Syariah ini disusun dengan 
tujuan mahasiswa memperoleh bekal dengan mengetahui bagaimana operasi 
bank konvensional dan syariah yang dilengkapi  berbagai contoh kasus dan 
aplikasinya dalam kegiatan perbankan.      

Buku materi pokok ini berbobot 3 sks yang terdiri dari 9 modul. Ruang 
lingkup bahasan masing-masing modul adalah sebagai berikut. 
Modul 1, membahas tentang Kegiatan Perbankan Secara Umum. Setelah 
mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian 
bank dan sejarah perkembangan bank konvensional di Indonesia, sejarah 
perbankan syariah dan jenis-jenis bank yang beroperasi di Indonesia.  
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan materi tentang kegiatan perbankan. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan materi tentang penggolongan berbagai 

jenis bank. 
Kegiatan Belajar 3 :  menjelaskan materi tentang perbandingan bank 

konvensional dan bank syariah. 
 
Modul 2, membahas tentang Produk Penghimpunan Dana Bank. Setelah 
mempelajari materi modul ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan 
produk penghimpunan dana di bank konvensional dan bank syariah, 
menghitung bunga pada giro, tabungan dan deposito melakukan pencatatan 
akuntansi pada setiap transaksi giro, tabungan dan deposito 
Kegiatan Belajar 1 : menjelaskan materi tentang produk giro, tabungan, 

dan deposito. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan  pencatatan transaksi giro, tabungan dan 

deposito. 
 
Modul 3, membahas tentang Produk Penyaluran Dana Bank. Setelah 
mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan 
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pengertian kredit dan pembiayaan, produk penyaluran dana di bank dan 
menghitung bunga pinjaman produk Penyaluran Dana Bank. 
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan materi tentang produk kredit bank. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan materi tentang perhitungan bunga kredit. 
  
Modul 4, membahas tentang Produk Jasa Bank. Setelah mempelajari materi 
ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan produk jasa bank; 
menghitung biaya jasa bank; dan melakukan pencatatan akuntansi produk 
jasa bank. 
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan produk jasa pada bank konvensional. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan  produk jasa pada bank syariah. 
 
Modul 5, membahas tentang Sistem dan Perhitungan Bagi Hasil 
Penghimpunan Dana pada Bank Syariah. Setelah mempelajari materi ini 
diharapkan mahasiswa mampu  menjelaskan tahapan perhitungan bagi hasil 
usaha; menghitung bagi hasil produk penghimpunan dana dan melakukan 
pencatatan akuntansi bagi hasil. 
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan materi sistem perhitungan bagi hasil 

usaha bank syariah. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan studi kasus pada perhitungan pembagian 

hasil usaha. 
 
Modul 6, membahas tentang Penetapan Nisbah Bagi Hasil dan Marjin 
Keuntungan Pembiayaan. Setelah mempelajari modul ini diharapkan 
mahasiswa mampu  menjelaskan pengertian pembiayaan pada bank syariah; 
cara menentukan nisbah bagi hasil; dan  menghitung besarnya marjin 
keuntungan. 
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan materi tentang produk pembiayaan bank 

syariah. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan materi penetapan nisbah bagi hasil 

pembiayaan. 
Kegiatan Belajar 3 :  menjelaskan penetapan marjin keuntungan 

pembiayaan. 
 

Modul 7, membahas tentang Mekanisme Kredit dan Pembiayaan dalam 
Praktik. Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu  
menjelaskan mekanisme dan prosedur permohonan kredit/pembiayaan pada 
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bank umum dan bank syariah; serta menjelaskan tahapan kegiatan 
permohonan kredit dan pembiayaan. 
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan materi tentang mekanisme  kredit pada  

bank umum. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan materi tentang mekanisme  pembiayaan 

pada bank syariah. 
 
Modul 8, membahas tentang Pengelolaan Risiko Pada Bank. Setelah 
mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan 
pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional pada bank 
konvensional maupun bank syariah. 
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan materi tentang pengelolaan risiko pada 

bank konvensional. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan materi tentang pengelolaan risiko pada 

bank syariah. 
 
Modul 9, membahas tentang Laporan Keuangan Bank. Setelah mempelajari 
modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan laporan 
keuangan; menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan pada bank konvensional 
dan bank syariah; serta melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank. 
Kegiatan Belajar 1 :  menjelaskan materi tentang jenis-jenis laporan 

keuangan bank. 
Kegiatan Belajar 2 :  menjelaskan materi tentang teknik analisa laporan 

keuangan bank. 
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