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Abstak: penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui dan menganalisis tingkat 

efisiensi tekhnik perbankan syariah di Indonesia (study pada 6 bank syariah tahun 2011). 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan 

publikasi bulanan Bank Umum Syariah dari 6 Bank tersebut yaitu Bank BCA Syariah, 

Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah 

Bukopin, dan Bank Victoria Syariah  pada tahun 2011. Data dianalisis dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 

Berdasarkan hasil perhitungan DEA, ada 2 bank yang menjadi objek penelitian  

yaitu Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Victoria Syariah dalam kurun waktu 2011 

sudah termasuk efisien. Hal ini terlihat dari skor efisiensi yang sudah mencapai 100 persen. 

4 bank lain yaitu BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Bukopin 

syariah dalam kurun waktu 2011 masih belum efisien. Hal ini terlihat dari skor efisiensi 

yang belum mencapai 100 persen, akan tetapi terdapat 1 bank yang sudah mendekati efisien 

yaitu Bank Panin Syariah karena dalam 12 bulan hanya 1 bulan saja yang mengalami 

inefisiensi.Bank yang mengalami inefisiensi paling tinggi adalah BCA Syariah dan BRI 

Syariah dengan inefisiensi pada 12 bulan selama tahun 2011. Sedangkan Bank Bukopin 

syariah menyusul dengan inefisiensi 9 bulan selama tahun 2011. Kemudian disusul oleh 

Bank Panin Syariah yang hampir efisien karena dalam 12 bulan selama kurun waktu tahun 

2011 hanya 1 bulan saja yang mengalami inefisiensi. 

 

 

Kata Kunci: Input-Output, Laporan Keuangan, Data Envelopment Analysis (DEA). 

  

 

 

mailto:dyahyohana@gmail.com


Analisis Efisiensi Tekhnik Perbankan Syariah Di Indonesia (Yohana Dyah Ekoningrum)  

 

PENDAHULUAN 

 

Menurut Ahmad Syakir (2004), 

lembaga keuangan khususnya 

perbankan di Indonesia telah menjadi 

tulang punggung perekonomian negara 

dimana sebagai salah satu pelaku 

utama. Di Indonesia, perbankkan 

mempunyai pangsa pasar sebesar 80 % 

dari keseluruhan system keuangan 

(zainal Abidin, 2007).Perkembangan 

sector keuangan khususnya 

perbankkan di Indonesia sangat pesat 

setelah adanya liberalisasi keuangan 

dengan diberlakukanya sebagai 

kebijakan perbankkan di antaranya 

paket kebijakan juni 1983(pakjun 

1983) dan paket kebijakan oktober 

1988 (pakto 1988), namun sejalan 

perkembangan yang pesat tersebut 

menjadikan perbankkan juga di anggap 

mempunyai peran besar sebagai 

pemicu krisis moneter pada tahun 1997 

yang melanda Indonesia 

(Abdurrohman, 2003). 

Ahmad Tadjuddin (2002) juga 

menjelaskan bahwa krisis ekonomi 

tersebut akibat selisih antara tingkat 

suku bunga simpanan dalam 

menghimpun dana masyarakat nilainya 

lebih besar dari nilai suku bunga kredit 

yang menjadikan terjadinya negative 

spread, sehingga dapat menimbulkan 

resiko kebangkrutan dalam operasional 

perbankan. Tingginya tingkat suku 

bunga juga menyebabkan fungsi 

intermediasi perbankan tidak berjalan 

dengan optimal. Hal ini terjadi karena 

dana perbankan banyak di alihkan pada 

instrument moneter dari pada ke sektor 

riil sebagai penggerak pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Fenomena menarik terjadi 

selama krisis ekonomi tersebut, yaitu 

perbankan syariah masih dapat 

menunjukkan kinerja yang relatif baik 

dibandingkan konvensional. Bank 

Indonesia (2002) menjelaskan bahwa 

kondisi ini dapat dilihat dari relatif 

lebih rendahnya penyaluran 

pembiayaan yang bermasalah (non 

performing loan) pada perbankan 

syariah dan tidak terjadi negative 

spread dalam kegiatan operationalnya. 

Hal ini dapat dipahami karena tingkat 

pengambilanya tidak mengacu pada 

tingkat suku bunga.Data menunjukkan 

bahwa perbankan syariah relatif lebih 

dapat dapat menyalurkan dananya 

kepada sektor produksi dengan FDR 

(Financing to Deposit Ratio) berkisar 

antara 113-117 %.Harjum Muharam 

dan Pusvitasari (2007) menjelaskan 

bahwa sejak saat itu perbankan syariah 

mulai diakui kemampuan dan muncul 

sebagai sumber kekuatan baru dalam 

dunia perbankkan. 

Yang menjadi pertanyaan, 

keberadaanya apakah memang sudah 

sejalan dengan perkembangan keadaan 

saat ini atau belum, ataukah perlu 

disempurnakan lagi untuk menampung 

berbagai perubahan yang sudah terjadi. 

Pentingnya masalah struktur perbankan 

telah menjadi fokus perhatian untuk 

penyusunan Arsitektur Perbankan 

Syariah (API) yang sedang dilakukan 

oleh bank Indonesia (BI). Dalam 

penyusunan API, salah satu dari enam 

pilar yang menjadi yang menjadi 

agenda perbankan kedepan adalah pilar 

pertama menyangkut struktur 

perbankan yang sehat (totok 

Budisantoso, 2006).Struktur  

perbankan yang sehat dan opersional 

yang efisien merupakan inti dari semua 

permasalahan perbankan karena baik 

buruknya perbankan akan banyak 

ditentukan oleh baik tidaknya struktur 

yang dibuat dan kebijakan yang 

efisien, disamping perlu adanya fungsi 

pendukung yang lain seperti 

pengawasan dan pengaturan yang 

efektif.  

Munculnya perbankan syariah, 

diharapkan mendorong dan 

mempercepat kemajuan ekonomi suatu 

masyarakat dengan melakukan 

kegiatan (financial), komersial dan 

investasi sesuai dengan prinsip islam. 

Perkembangan perbankan 

syariah, baik kuantitas maupun kualitas 
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terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun.Hal ini menjadikan 

kepercayaan pemerintah dan otoritas 

moneter semakin kuat dengan di 

keluarkanya berbagau UU yang 

mengatur perbankan syariah sebagai 

upaya optiomalisasi pengembangan 

perbankan tersebut. Jumlah perbankan 

syariah sendiri mengalami kenaikan 

termasuk tahun 2004 yang  mengalami 

kenaikan secara signifikan. 

Upaya optimalisasi tersebut 

belum dapat di capai secara maksimal 

sampai pada saat ini. Hal ini dapat 

dilihat dari kondisi jumlah pangsa 

pasar perbankan syariah yang relatif 

kecil dalam perbankan nasional dan 

target 5 persen hingga akhir tahun 

2008 belum juga tercapai. Di sisi lain 

berdasarkan data-data survei yang 

penlah dilakukan, diantaranya oleh 

Bank Indonesia pada tahun 2000-2005 

yang menyebutkan bahwa potensi 

pasar perbankan syariah di Indonesia 

sangat besar karena mayoritas 

penduduknya yang menganut agama 

islamserta perkembangan lembaga 

keuangan syari’ah khususnya 

perbankan international yang pesat. 

Kondisi tersebut menyebabakan 

muncul pertanyaan, yaitu bagaimana 

tingkat efisiensi tekhnik perbankan 

syariah di Indonesia (study pada 6 

bank syariah tahun 2011). 

 

LANDASAN TEORI 

 

Karakteristik Dasar Perbankan Syariah 

 

Bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain 

dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroprasi 

disesuaikan prinsip-prinsip syariah 

(sudarsono, 2003).Bank syariah adalah 

bank yang beroprasi dengan tidak 

mengandalakan pada bunga. Dengan 

kata lain, Bank islam (Bank Syariah) 

adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memeberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang 

pengoprasianya disesuaikan dengan 

prinsip syariat islam (Muhammad, 

2004). 

Bank Syariah adalah bank yang 

dalam aktivitasnya, baik penghimpun 

dana maupun dalam rangka penyaluran 

dananya memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu 

jual beli dan bagi hasil (Susilo, 2000). 

Perbankan syariah merupakan 

bank yang menerapkan nilai-nilai 

syariah salah satu di antaranya 

pelarangan unsur riba, seperti 

dijelaskan beberapa ayat Al Qur’an 

sebagai berikut:  

1. Surat An Nisa ayat 161 yang 

memiliki makna:  

Dan disebabkan mereka 

memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah 

dilarang daripadanya, dan 

karena mereka memakan 

harta benda dengan jalan 

yang bathil. Kami telah 

menyediakan untuk orang-

orang kafir di antara mereka 

siksa yang pedih. 

2. Surat Ar Ruum ayat 39 yang 

artinya:  

Dan sesuatu riba yang kamu 

berikan agar dia bertambah 

pada harta manusia, 

padahal riba itu tidak 

menambah pada sisi Allah 

SWT. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah 

SWT, mereka adalah orang-

oramg yang melipat 

gandakan.  

3. Surat Al Baqarah ayat 276 yang 

bermakna:  

“Allah SWT memusnahkan 

riba dan menyuburkan 

sedekah dan Allah SWT 

tidak menyukai setiap orang 

yang tetap dalam kekafiran.” 
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Adapun pelarangan riba juga 

telah disebutkan dalam 

beberapa hadits, di 

antaranya:  

4. Riwayat Al Bukhari dan Muslim 

dari Abu Hurairah menyatakan 

bahwa Nabi SAW bersabda:  

Tinggalkanlah tujuh hal 

yang membinasakan. Orang-

orang bertanya: Apa itu 

wahai Rasul?. Beliau 

menjawab: Syirik kepada 

Allah SWT, sihir, membunuh 

jiwa orang yang diharamkan 

Allah SWT, kecuali dengan 

hak, memakan riba, 

memakan harta anak yatim, 

melarikan diri pada saat 

datangnya serangan musuh 

dan menuduh wanita 

mukmin yang suci tetapi 

lalai.  

5. Riwayat Al Bukhari, Muslim, 

Ahmad, dan Abu Daud serta At 

Tirmidzi dari Jabir bin Abdulloh 

bahwa Rasulullah SAW bersabda:  

“Allah SWT melaknat 

pemakan riba, yang 

memberi makannya, saksi-

saksinya dan penulisnya.” 

Bank syariah lahir sebagai salah 

satu alternatif sistem perbankan, di 

mana tidak hanya memenuhi harapan 

masyarakat dalam aspek syariah tetapi 

juga dapat memberikan manfaat yang 

luas dalam kegiatan perekonomian 

(Sulistiono, 2007). 

 

Tujuan Bank Syariah 

 

Secara umum, tujuan berdirinya 

bank syariah adalah dapat memberikan 

sumbangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi masyarakat melalui 

pembiayaan-pembiayaan yang 

dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun 

secara khusus tujuan bank syariah, di 

antaranya (Muhammad, 2005):  

a. Menjadi perekat nasionalisme 

baru, artinya bank syariah dapat 

menjadi fasilitator aktif bagi 

terbentuknya jaringan usaha 

ekonomi kerakyatan. 

b. Memberdayakan ekonomi 

masyarakat dan beroperasi 

secara transparan, artinya 

pengelolaan bank syariah harus 

didasarkan pada visi ekonomi 

kerakyatan dan upaya ini 

terwujud apabila ada 

mekanisme operasi yang 

transparan. 

c. Memberikan return yang lebih 

baik, artinya investasi bank 

syariah tidak memberikan janji 

yang pasti mengenai return 

yang diberikan kepada investor 

karena tergantung besarnya 

return. Apabila keuntungan 

lebih besar, investor akan ikut 

menikmatinya dalam jumlah 

lebih besar. 

d. Mendorong penurunan 

spekulasi di pasar keuangan, 

artinya bank syariah lebih 

mengarahkan dananya untuk 

transaksi produktif. 

e. Mendorong pemerataan 

pendapatan, artinya salah satu 

transaksi yang membedakan 

bank syariah dengan bank 

konvesional adalah 

pengumpulan dana Zakat, Infak 

dan Sedekah (ZIS). Peranan 

ZIS sendiri di antaranya untuk 

memeratakan pendapatan 

masyarakat. 

f. Meningkatkan efisiensi 

mobilisasi dana. 

g. Uswah hasanah sebagai 

implementasi moral dalam 

penyelenggaraan usaha bank. 

 

 

Penelitian Terdahulu 

 

Priyonggo suseno, SE, Msc (2008) 

Judul : Analisis Efisiensi dan Skala 

Ekonomi pada Industri perbankan 

syariah di Indonesia 

Penelitian ini mengukur Efisiensi 

kemampuan industri untuk 
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menghassilkan output dengan 

mempertimbangkan input yang 

digunakan. Dalam perbankan syariah, 

tingkat efisiensi mengukur kemampuan 

perbankan syariah dalam menjalankan 

fungsi intermediasinya sesuai prinsip 

syariah.Paper ini memiliki tujuan 

mengukur tingkat efisiensi perbankan 

syariah pada periode 2000-2004 

dengan pendekatan Data Envelopment 

Analysis (DEA). Variabel input yang 

digunkan adalah upah tenaga kerja, 

asset tetap, dan total deposito 

sedangkan output yang digunakan 

terdiri dari total pinjaman, pendapatan 

lainya, dan asset liquid. Hasil 

penelitian ini secara umum perbankan 

syariah di Indonesia tahun 1999-2004 

cukup efisien.Dari 10 bank yang di 

teliti, tingkat in-efisiensi rata-rata 

mencapai hanya 7 persen. 

Mumu Daman Huri dan Indah 

Susilowati (2002) 

Judul : Pengukuran Efisiensi Relatif 

Emiten Perbankan Dengan Metode 

DEA 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efisiensi teknis 

perbankan Indonesia.sampel dari 18 

bank yang dikumpulkan dari total 

populasi  22dari Indonesia go-public 

bank di tahun 2002.Data Envelopment 

Analysis, digunakan untuk 

menganalisisteknis dan skala efisiensi 

dari Indonesia go-public banking. Tiga 

faktor masukandan tiga faktor produksi 

yang digunakan dalam penelitian 

ini.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya efisiensi teknis dan 

pertumbuhan produktivitasberada di 

perbatasan pada tahun 2002. 

JokoSarjono (2008) 

Judul Penelitian : Analisis Efisiensi 

Bank Umum Syariah di Indonesia 

Dengan Metode Data Envelopment 

Analysis (DEA) 

(study kasus pada Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan 

Bank Syariah Mega tahun 2005-2007). 

Penelitian ini bertujuan mengetahui 

yingkat efisiensi perbankan syariah 

yang beroprasi di Indonesia. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

DEA, input yang digunakan modal, 

biaya oprasional, dan asset, sedangkan 

variabel output yang di gunakan adalah 

pendapatan operasional lain, jumlah 

kantor cabang dan jumlah ATM. Hasil 

dari penelitian ini adalah efisiensi 

perbankan syariah khususnya bank 

umum syariah selama 2005-2007 

adalah dari ketiga bank umum syariah 

yang paling tinggi nilai asset actual 

dan targetnya tahun 2007 adalah bank 

Muamalat sehingga dapat dikatakan 

bahwa bank muamalat mempunyai 

kakayaan yang paling tinggi dari ketiga 

bank syariah tersebut.  
 

METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini digunakan 

alat analisis efisiensi sebuah 

perusahaan atau industri yaitu Data 

Envelopment Analysis (DEA) dan 

untuk mencari hubungan antara 

efisiensi dan sklala ekonomi digunakan 

analisis regresi.DEA menghitung 

efisiensi teknis untuk seluruh unit.Skor 

efisiensi untuk setiap unit adalah 

relatif, tergantung pada tingkat 

efisiensi dari unit-unit lainnya di dalam 

sample.Setiap unit dalam sample 

dianggap memiliki tingkat efisiensi 

yang tidak negatif, dan nilainya antara 

0 hingga 1, dimana satu menunjukkan 

efisiensi yang sempurna. Kemudian 

unit -unit yang memiliki nilai satu ini 

digunakan dalam membuat envelope 

untuk efisiensi. 

Unit-unit lainnya yang ada di 

dalam envelope menunjukkan tingkat 

inefisiens I (Hadad, 2003).Data 

Envelopment Analysis (DEA) adalah 

pengembangan programasi linier 

didasarkan pada teknik pengukuran 

kinerja relatif dari sekelompok unit 

input dan output. DEA merupakan 

prosedur yang dirancang secara khusus 

untuk mengukur efisiensi relatif suatu 

perusahaan yang menggunakan banyak 

input dan banyak output, dimana 
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penggabungan input dan output 

tersebut tidak mungkin dilakukan. 

Efisiensi relatif suatu perusahaan 

adalah efisiensi suatu perusahaan 

dibandingkan dengan perusahaan lain 

dalam sampel (sekelompok perusahaan 

yang sling diperbandingkan) yang 

menggunakan jenis input dan output 

yang sama. 

Menurut Kurnia (2004), DEA 

termasuk salah satu alat analisis non-

parametrik yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi secara relatif baik 

antar organisasi bisnis yang 

berorientasi laba (profit oriented) 

maupun antar organisasi atau pelaku 

kegiatan ekonomi yang tidak 

berorientasi laba (non-profit oriented) 

yang dalam proses produksi atau 

aktivitasnya melibatkan penggunaan 

input-input tertentu untuk 

menghasilkan output-output tertentu. 

Alat analisis ini juga dapat mengukur 

efisiensi basis dan alat pengambil 

kebijakan dalam peningkatan efisiensi. 

Suseno, (2009), menambahkan bahwa 

DEA dapat digunakan di berbagai 

bidang, antara lain: kesehatan (health 

care), pendidikan (education), 

transportasi (transportation), pabrik 

(manufacturing), maupun perbankan.  

DEA lebih memfokuskan 

tujuannya, yaitu mengevaluasi kinerja 

suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). 

Analisis yang dilakukan berdasarkan 

evaluasi terhadap efisiensi relatif dari 

UKE yang sebanding, selanjutnya 

UKE-UKE yang efisien tersebut akan 

membentuk garis frontier.Apabila 

UKE berada dalam garis frontier, UKE 

tersebut dapat dikatakan efisien relatif 

dibandingkan dengan UKE lainnya 

dalam sampel.DEA juga dapat 

menunjukkan UKE-UKE yang menjadi 

referensi bagi UKE-UKE yang tidak 

efisien (Ascarya, 2008). 

Efisiensi relatif UKE dalam 

DEA, juga didefinisikan sebagai rasio 

dari total ouput tertimbang dibagi total 

input tertimbang (total weighted 

output/total weighted input). Inti dari 

DEA adalah menentukan bobot 

(weighted) atau timbangan untuk setiap 

input dan output UKE. Setiap UKE 

diasumsikan bebas menentukan bobot 

untuk setiap variabel-variabel input 

maupun output yang ada, asalkan 

mampu memenuhi dua kondisi yang 

disyaratkan (Samsubar, 2000).  

Adapun kedua kondisi yang 

disyaratkan yaitu, (Silkman, 1986) : 

a. Bobot tidak boleh negatif; 

b. Bobot harus bersifat universal. 

Suatu UKE dikatakan efisien 

secara relatif apabila nilai dualnya 

sama dengan 1 (nilai efisiensi 100 

persen), sebaliknya apabila nilai 

dualnya kurang dari 1 maka UKE 

bersangkutan dianggap tidak efisien 

secara relatif (Silkman, 1986). 

Dari hasil analisis dengan 

menggunakan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) nantinya 

dapat diketahui bank yang menjadi 

acuan perbaikan bagi bank yang dalam 

keadaan inefisien.DEA menghitung 

efisiensi teknis untuk seluruh unit. 

Dalam DEA cara mengukur 

efisiensi sebagai berikut:  

Efisiensi tekhnik perbankan 

dapat diukur dengan menghitung rasio 

antara output dan inputnya. DEA akan 

menghitung bank yang menggunakan 

input n untuk menghasilkan output m 

yang berbeda (Miller dan Noulas, 

1996) 

    
∑       
 
   

∑       
 
   

  

Dimana :  

hs = efisiensi bank s 

m = output bank s yang diamati 

n  = input bank s yang diamati 

yis= jumlah output i yang di produksi 

oleh bank s 

xis= jumlah input j yang digunakan 

oleh bank s 

ui = bobot output i yang dihasilkan 

oleh bank s 

vj = bobot input j yang diberikan 

oleh bank s dan i dihitung dari 1 

ke m serta j hitung dari 1 ke n 
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Persamaan di atas menunjukkan 

adanya pengunaan satu variabel input 

dan satu output. Rasio efisiensi (hs), 

kemudian dimaksimalkan dengan 

kendala sebagai berikut (Miller dan 

Noulas, 1996) : 

Memaksimumkan 

     
∑       
 
   

∑       
 
   

    ≤ 1; r = 1,… N… 

Persamaan diatas, dimana N 

mewakili jumlah bank dalam sampel 

dan r merupakan jenis bank yang 

dijadikan sampel dalam penelitian. 

Pertidaksamaan pertama menjelaskan 

bahwa adanya rasio untuk UKE lain 

tidak lebih dari 1, sementara 

pertidaksamaan kedua bebrbobot non, 

negatif (positif). Angka rasio akan 

bervariasi antara 0 sampai dengan 1. 

Bank dikatakan efisien, apabila 

memiliki angka rasio mendekati 1 atau 

100 persen, sebaliknya apabila 

mendekati 0 menunjukan efisien bank 

yang semakin rendah. Pada DEA, 

setiap bank dapat menentukan 

bobotnya masing-masing dan 

menjamin bahwa pembobotanya yang 

dipilih akan menghasilkan ukuran 

kinerja yang terbaik (Sutawijaya, 

2009). 

Metode analisis pada persamaan 

diatas juga dapat di jelaskan bahwa 

efisiensi sejumlah bank sebagai UKE 

(n).setiap bank menggunakan n jenis 

input untuk menghasilkan mjenis 

output, apabila     merupakan jumlah 

input j yang digunakan oleh bank 

sedangkan    > 0 merupakan jumlah 

input i yang dihasilkan oleh bank. 

Variabel keputusan (decision variable) 

dari penjelasan tersebut adalah bobot 

yang harus diberikan pada setiap input 

dan output bank. vjmerupakan bobot 

yang diberikan pada input j oleh bank 

dan ui merupakan bobot yang 

diberikan pada output i oleh bank, 

sehingga vj dan ui merupakan variabel 

keputusan. 
 

 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini 

menggunakan 6 objek penelitian, yaitu 

Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, 

Bank Jabar Banten Syariah, Bank 

Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, 

dan Bank Victoria Syariah dengan 

menggunakan input dan output 

masing-masing bank. 6 bank tersebut 

termasuk bank umum syariah non 

devisa. Data input terdiri dari 

simpanan, aktiva tetap, dan biaya 

tenaga kerja, sedangkan data output 

terdiri dari pembiayaan dan 

pendapatan orasional. 

nilai input yang paling tinggi 

adalah Bank BRI Syariah dimana 

ditunjukkan dengan jumlah input 

sebesar 22 530 216 dan nilai output 

yang paling tinggi juga pada Bank BRI 

Syariah dengan nominal 22 432 712. 

sedangkan input paling rendah 

diduduki oleh Bank Victoria Syariah 

dengan nilai 345 608 dan output yang 

paling rendah juga di duduki oleh 

Bank Victoria Syariah dengan nilai 

380 148. 

Dengan melihat ouput dan 

input masing-masing bank. Bank Panin 

Syariah yang paling efisien di banding 

bank-bank yang lain, di karenakan 

jumlah input yang dikeluarkan Bank 

tersebut paling rendah dan bisa 

menghasilakn output hampir empat 

kali lipat dari input yang di keluarkan. 

Suatu bank dikatan efisien 

apabila (sabar, 1989) : 

1. Menggunakan jumlah input 

yang lebih sedikit di 

bandingkan dengan jumlah 

input yang digunakan bank lain 

dengan menghasilkan output 

yang sama. 

2. Menggunakan jumlah input 

yang sama, dapat menghasilkan 

jumlah output yang besar. 
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HASIL PENELITIAN 
 

Berdasarkan dari hasil analisis 

yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan 

DEA, ada 2 bank yang 

menjadi objek penelitian  

yaitu Bank Jabar Banten 

Syariah dan Bank Victoria 

Syariah dalam kurun waktu 

2011 sudah termasuk efisien. 

Hal ini terlihat dari skor 

efisiensi yang sudah mencapai 

100 persen. 4 bank lain yaitu 

BCA Syariah, BRI Syariah, 

Bank Panin Syariah, dan Bank 

Bukopin syariah dalam kurun 

waktu 2011 masih belum 

efisien. Hal ini terlihat dari 

skor efisiensi yang belum 

mencapai 100 persen, akan 

tetapi terdapat 1 bank yang 

sudah mendekati efisien yaitu 

Bank Panin Syariah karena 

dalam 12 bulan hanya 1 bulan 

saja yang mengalami 

inefisiensi. 

2. Bank yang mengalami 

inefisiensi paling tinggi 

adalah BCA Syariah dan BRI 

Syariah dengan inefisiensi 

pada 12 bulan selama tahun 

2011. Sedangkan Bank 

*Bukopin syariah menyusul 

dengan inefisiensi 9 bulan 

selama tahun 2011. Kemudian 

disusul oleh Bank Panin 

Syariah yang hampir efisien 

karena dalam 12 bulan selama 

kurun waktu tahun 2011 

hanya 1 bulan saja yang 

mengalami inefisiensi. 

3. Pada sisi input 

ketidakefisienan pada 

keempat bank tersebut berasal 

dari seluruh variabel 

(simpanan, aktiva tetap, dan 

biaya tenaga kerja) dengan 

tingkatinefisiensi yang 

berbeda. 

4. Sedangkan variabel output 

pada masing-masing bank 

yang mengalami 

ketidakefisienan rata-rata 

output pembiayaan yang 

mengalami inefisiensi 

sehingga berpengaruh 

terhadap output pendapatan 

oprasional yang menurun. 

SARAN 

Saran yang dapat 

disampaikan berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Bank-bank syariah yang tidak 

efisien dapat melakukan 

perbaikan kebijakan mikro 

untuk pencapaian efisiensi 

tekniknya. Adapun kebijakan 

mikro yang dapat diupayakan 

adalah: Kebijakan yang 

berkaitan dengan 

ketidakefisienan input 

simpanan adalah dengan  

mengalokasikan kelebihan 

input simpanan ke bagian 

input aset total khususnya aset 

yang bersifat produktif. Cara 

ini dapat dilakukan oleh bank-

bank syariah dengan 

peningkatan jumlah 

penyaluran dana/pembiayaan 

(seperti pembiayaan jual beli, 

sewa, bagi hasil, dan lainnya) 

kepada masyarakat. 

Ketidakefisienan yang berasal 

dari input aset total dapat 

diperbaiki dengan 

memperbaiki pengelolaan 

alokasi jumlah aset total yang 

dimiliki bank syariah. 

Kelebihan penggunaan input 

aset total tidak perlu dialihkan 

ke input lainnya, namun pola 

pengelolaannya dirubah 

dengan memperbesar 

pengalokasian porsi aset 

produktif/pembiayaan yang 
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merupakan bagian dari aset 

total sendiri. Di sisi lain, 

perbaikan porsi aktiva tetap 

yang digunakan baik secara 

kuantitas maupun kualitas 

agar pendapatan operasional 

bank syariah dapat meningkat. 

Ketidakefisienan yang 

bersumber dari input biaya 

tenaga kerja dapat perbaiki 

dengan kerjasama antara 

bank-bank syariah dengan 

perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta dalam 

pemenuhan kebutuhan SDM 

bank syariah baik secara 

kuantitas maupun kualitasnya. 

Hal ini akan memperkecil 

biaya tenaga kerja yang 

dikeluarkan oleh bank-bank 

syariah serta peningkatan 

produktivitas SDM yang ada 

karena tersedianya SDM yang 

semakin berkualitas. 

Ketidakefisienan output juga 

bersumber dari output 

pendapatan operasional, 

sehingga upaya yang dapat 

dilakukan beberapa langkah. 

Pertama, peningkatan jumlah 

pembiayaan (inovasi produk) 

dan biaya pelayanan jasa yang 

terkait dengan input 

simpanan. Kedua, perbesar 

porsi jumlah aset produktif 

dari total aset yang dimiliki 

untuk penambahan jumlah 

pembiayaan, optimalisasi 

peran pembiayaan 

(pengurangan NPF akibat 

moral hazard) dan aktiva 

tetap (perbaikan kuantitas dan 

kualitas pelayanan jasa), 

berdampak positif yaitu 

penambahan pendapatan 

operasional yang terdiri dari 

pendapatan penyaluran dana 

dan operasional lainnya. 

Ketiga, perbaikan kualitas 

SDM untuk peningkatan 

pendapatan operasional, 

karena ini berkaitan dengan 

produktivitas tenaga kerja 

dalam mengelola input yang 

ada (tertentu) untuk 

menghasilkan ouput yang 

maksimal. 
2. Perlunya kebijakan yang 

mengatur ketidakefisienan 

pada bank-bank yang tidak 

efisien yang berkaitan dengan 

upaya pengoptimalan dari sisi 

input maupun output. Dengan 

mengetahui penyebab dan 

tingkat ketidakefisienan baik 

input maupun output, 

diharapkan stake holder 

mampu mengambil kebijakan 

tepat dalam mengatasi 

ketidakefisienan tersebut. 
3. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu 

sumber informasi pada 

penelitian-penelitian 

selanjutnmya. 
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