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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sangat pesat setelah terjadi

deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada paket kebijakan Juni

1983 (pakjun 1983) dan paket kebijakan oktober 1988 (pakto 1988). Deregulasi

tersebut telah mengakibatkan kebutuhan dana secara langsung maupun tidak

langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya perbankan di

Indonesia, yang semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa

perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah bank meningkat dari 111

bank tahun 1988 menjadi 222 bank tahun 1998. Jumlah kantor bank juga

meningkat dari 1.771 menjadi 7.570 pada periode yang sama.

Tabel 1-1 Perkembangan Jumlah Bank dan Jumlah Kantor Bank di Indonesia

Kelompok Bank
Tahun

1998 2003 2010 2013*
Bank Persero
Jumlah Bank 7 5 4 4
Jumlah Kantor 1.772 2.072 4.189 5.946
BUSN Devisa
Jumlah Bank 77 36 36 36
Jumlah Kantor 4.158 3.829 6.608 7.860
BUSN Non Devisa
Jumlah Bank 67 40 31 30
Jumlah Kantor 729 700 1.131 1.510
BPD
Jumlah Bank 27 26 26 26
Jumlah Kantor 812 1.003 1.413 1.909
Bank Campuran
Jumlah Bank 34 20 15 14
Jumlah Kantor 58 57 263 267
Bank Asing
Jumlah Bank 10 11 10 10
Jumlah Kantor 41 69 233 196
Total
Jumlah Bank 222 138 122 120
Jumlah Kantor 7570 7.730 13.837 17.588

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Berbagai Tahun
*Data hingga bulan Juli 2013.
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Perkembangan perbankan di Indonesia juga ditandai dengan penghimpunan

dana pihak ketiga yang meningkat mencapai Rp 357.613 Milliar tahun 1997,

pertumbuhan ekspansi kredit juga mengalami peningkatan dari Rp 292.921 Miliar

tahun 1996 menjadi Rp 378.134 Miliar tahun 1997. Namun permasalahan muncul

pada saat sektor perbankan berkembang pesat, hal ini ditandai dengan kenaikan

nilai kredit non lancar yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.845 Miliar

selama periode tahun 1996-1997.

Tabel 1-2
Indikator Krisis Ekonomi (Dalam Milliar)

Indikator
Tahun

1995 1996 1997 1997/1998
Dana Pihak Ketiga 214.764 281.718 357.613 452.937
Kredit 234.611 292.921 378.134 476.841
Kredit Non Lancar 24.400 27.957 30.802 109.780
BOPO 0,92 0,92 0,95 1,01

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1997/1998

Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi dan keuangan

yang awalnya melanda Thailand. Akar permasalahannya adalah akumulasi utang

swasta luar negeri jangka pendek dan jangka menengah yang semakin besar,

sementara tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo

beserta bunganya sehingga mengakibatkan nilai tukar rupiah mendapat tekanan

cukup berat. Sementara itu, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk

menahan pelarian dana ke luar negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan

dananya dalam rupiah. Namun, banyak pinjaman luar negeri dan dana masyarakat

yang masuk ke sistem perbankan dikelola secara tidak hati-hati kemudian macet

dan uangnya tidak kembali sehingga terjadilah negative spread (Tarmidi, 1999).

Selain itu efisiensi sektor perbankan juga semakin memburuk dilihat melalui

rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yang semakin
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meningkat hingga kuartal pertama tahun 1998. Kondisi ini menunjukkan biaya

operasional yang semakin meningkat sementara pendapatannya tetap atau bahkan

berkurang sehingga tidak dapat tercapai efisiensi. Keadaan tersebut memaksa

pemerintah untuk melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak

untuk beroperasi (Lihat Tabel 1-2).

Ditengah gejolak perekonomian bangsa saat itu, sistem perbankan syariah

muncul sebagai sebuah perbankan yang mampu menunjukkan bahwa bank syariah

lebih tangguh ditengah gejolak krisis moneter (Zalfan, 2011). Senada dengan

Zalfan (2011), Muharam dan Pusvitasari (2007) menjelaskan bahwa ketangguhan

ini dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan pada sistem perbankan syariah.

Meskipun di Indonesia sendiri kemunculan pebankan syariah saat itu masih

tergolong sangat muda, yakni baru berdiri pada 1992 dengan berdirinya Bank

Muamalat Indonesia (BMI). Sementara menengok perkembangan perbankan

syariah di kancah internasional sudah dimulai sejak tahun 1963 di Mesir,

kemudian diikuti beberapa perbankan dikawasan timur tengah seperti; Dubai

Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan dan Faisal Islamic Bank of

Egypt (1977), serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia Pasifik, berdiri

Phillipine Amanah Bank (1973) dan di Malaysia berdiri Muslim Pilgrims Savings

Coorporation (1983).

Ketangguhan perbankan syariah di Indonesia dipresentasikan oleh BMI

yang baru berumur lima tahun, jauh lebih muda dibandingkan perbankan

konvensional dan perbankan syariah yang ada di dunia pada saat itu. Dari sisi

operasional BMI juga mengalami ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp 39,3
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Miliar. Namun ketika krisis moneter BMI memiliki pembiayaan bermasalah yang

relatif rendah. Bahkan tercatat bahwa BMI mengalami recovery yang lebih cepat

dibandingkan bank konvensional. Pada tahun 2000 kredit atau pembiayaan

bermasalah bank konvensional dan bank syariah masing-masing sebesar 26,77%

dan 12,96%. Sedangkan pada 2001, NPL bank konvensional adalah sebesar

14,08% dan NPF dari bank syariah hanya sebesar 4,04%.

Hal ini yang mendasari pemerintah mengeluarkan UU No 10 tahun 1998

sebagai regulasi tentang perbankan syariah. Menurut UU No. 10 tahun 1998 yang

telah diamandemen oleh UU No.21 tahun 2008 kegiatan usaha perbankan

Indonesia menganut dual banking system dan diakuinya bank dengan prinsip

syariah, baik itu Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah (Arif, 2012).

Dengan demikian, bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip

konvensional maupun syariah, yang selanjutnya disebut sebagai bank umum

konvensional dan bank umum syariah. Perbedaan mendasar dari kedua jenis

perbankan tersebut terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang

diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau lembaga keuangan

kepada nasabah (Muhammad, 2005). Pada perbankan konvensional pembagian

keuntungannya didasarkan pada prinsip bunga, sementara perbankan syariah

pembagian keuntungan maupun kerugiannya didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Regulasi yang telah diterapkan mendorong tumbuhnya perbankan syariah di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah bank syariah yang

semakin meningkat. Menurut data Bank Indonesia perkembangan perbankan

syariah pada 1998 yang awalnya hanya 1 telah mengalami peningkatan yang
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signifikan. Hingga Juli 2013 tercatat jumlah bank umum syariah sebanyak 11

bank dengan kantor bank 1.882 kantor yang tersebar di Indonesia. Sementara Unit

Usaha Syariah memiliki jumlah bank sebanyak 24 bank dan jumlah kantor

sebanyak 550 buah.

Tabel 1-3
Perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Keterangan
Tahun

2000 2005 2010 2013*
Bank Umum Syariah
Jumlah Bank 2 3 11 11
Jumlah Kantor 55 297 1.215 1.882
Unit Usaha Syariah
Jumlah Bank 3 19 23 24
Jumlah Kantor 7 135 262 550

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Berbagai Tahun
*Data hingga bulan Juli 2013.

Dual banking system yang diterapkan menyebabkan perbankan syariah di

Indonesia semakin berkembang pesat. Sejalan dengan perkembangan tersebut,

minat masyarakat terhadap perbankan syariahpun mulai dapat dilihat melalui

beberapa survey tentang keputusan memilih perbankan. Survey yang dilakukan

Institut Pertanian Bogor (2004), menunjukkan bahwa 79,3% responden cenderung

menyatakan penolakan pada sistem perbankan konvensional. Survey yang

dilakukan oleh Rivai (2008), menyatakan bahwa sebanyak 81,5% responden

memilih bank syariah. Sistem bunga merupakan alasan yang paling mendasar

dalam pemilihan bank tersebut. Disamping itu 69% responden menyatakan

memilih bank syariah dengan alasan biaya pemeliharaan tabungan di bank syariah

lebih rendah daripada di bank konvensional. Sementara 53% berpendapat bahwa

bank syariah memiliki nilai lebih pada sistem bagi hasil yang diterapkan

dibanding bank konvensional. Dengan persentase sebagai berikut:
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Tabel 1-4
Minat Nasabah Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional (Dalam %)

Preferensi Bank Syariah Bank Konvensional
Penerapan Sistem Bunga 81,5 18,5
Biaya Pemeliharaan Tabungan 69 31
Nilai Lebih dalam Share Bagi Hasil 53 47

Sumber: Penelitian Rivai dkk, 2008

Struktur perbankan Indonesia terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat (BPR), dimana terdapat enam kelompok bank baik itu bank umum syariah

maupun bank umum konvensional. Menurut data Bank Indonesia bank yang

memiliki jumlah aset, jumlah kredit dan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga

terbesar adalah kelompok Bank BUSN Devisa. Hal ini menunjukan bahwa

sebagai lembaga intermediary kelompok bank ini memiliki kekuatan modal dan

kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kemudian disusul oleh kelompok Bank

Persero yang berada pada urutan kedua. Kelompok Bank Pembangunan Daerah

berada diposisi ketiga yang kemudian diikuti oleh Bank Asing, Bank Campuran

dan BUSN Non Devisa.

Tabel 1-5
Jumlah Aset, Jumlah Kredit dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

(Milliar Rupiah)

Kelompok Bank
Jumlah

Aset
Jumlah
Kredit

Dana Pihak
Ketiga

Bank Persero 1.587.370 1.082.282 1.224.042
Bank BUSN Devisa 1.785.750 1.228.622 1.417.093
Bank BUSN Non Devisa 147.591 103.890 112.274
Bank Pembangunan Daerah 397.348 250.414 325.888
Bank Campuran 250.197 180.398 147.917
Bank Asing 342.033 199.904 165.712

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Juli 2013

Efisiensi perbankan dapat ditinjau dari sudut pandang mikro maupun makro.

secara mikro, bank harus beroperasi dan semakin berkembang secara efisien

dalam persaingan perbankan yang semakin ketat. Hal ini karena ketidakmampuan
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bank dalam persaingan dapat membuat bank keluar dari pasar, baik itu dalam

persaingan harga maupun kualitas produk dan pelayanan. Disamping itu bank

akan kesulitan dalam mempertahankan kesetiaan nasabahnya dan tidak diminati

oleh calon nasabah untuk memperbesar pasarnya (Abidin, 2007).

Menurut Weill (2003), ditinjau dari sisi makro, industri perbankan yang

efisien dapat mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan stabilitas sistem

keuangan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh peran strategis perbankan

sebagai lembaga intermediary dan produsen jasa-jasa keuangan. Dalam tingkat

efisiensi yang tinggi, kinerja efisiensi perbankan akan semakin baik dalam

mengalokasikan sumber daya keuangan dan memperlancar proses transmisi

kebijakan moneter, sehingga kebijakan moneter lebih efektif mencapai sasaran.

Dengan demikian dapat meningkatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan

ekonomi guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan.

Rasio BOPO merupakan rasio yang mencerminkan tingkat efisiensi bank,

baik untuk bank syariah maupun bank konvensional (Sandi, 2011). Nilai rasio

BOPO perbankan Indonesia mengalami penurunan dari 85,3% pada 2011 menjadi

75,4% pada 2012 yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi (Outlook

Perbankan Indonesia, 2013). Sementara nilai ideal rasio BOPO menurut surat

edaran Bank Indonesia 2004 adalah sebesar 50%-75%.

Pada keadaan seperti ini penilaian efisiensi bank menjadi penting mengingat

efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu bank. Disamping itu agar input yang

digunakan oleh perbankan bisa seminimal mungkin, dan output yang dihasilkan

bisa maksimal, sehingga bank dapat mencapai efisiensi. Selain itu juga sekaligus
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menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindhak secara rasional

dalam meminimumkan tingkat resiko perbankan dalam kegiatan operasinya.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia yang mengalami peningkatan baik

dari segi kualitas maupun kuantitas menyebabkan fungsi intermediasi perbankan

dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin luas. Namun beberapa

permasalahan perbankan yang menyebabkan kerugian masyarakat belum

mendapat titik terangnya hingga saat ini, bahkan margin laba bankpun diprediksi

akan turun. Menurut Liem (2013) hal ini dikarenakan kenaikan beberapa

komponen biaya yang dapat mempengaruhi rasio BOPO sebagai salah satu ukuran

efisiensi bank yang juga merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja

perbankan. Pengukuran efisiensi dapat dilihat dari penggunaan input dan output

yangdigunakan untuk operasional bank, selanjutnya nilai-nilai efisiensi perbankan

dapat dianalisis untuk mengetahui kondisi kinerja perbankan.

Belum lagi perkembangan aset, jumlah kredit dan penghimpunan dana

pihak ketiga perbankan yang menunjukkan peningkatan, meskipun demikian

perbankan belum mampu mencapai tingkat efisiensi yang maksimum. Hal ini

dapat dilihat melalui rasio BOPO yang masih menunjukkan angka diatas 70%,

padahal rata-rata rasio BOPO negara di kawasan ASEAN telah mencapai 40%-

60% (Bank Indonesia, 2013). Sementara nilai ideal rasio BOPO menurut surat

edaran Bank Indonesia 2004 adalah berkisar antara 50%-75%.
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Tabel 1-6
Rasio BOPO Indonesia Dibanding Beberapa Negara di Kawasan ASEAN dan Nilai

Ideal Rasio BOPO

Sumber: Bank Indonesia,  2012 (diolah)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil

pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan konvensional di Indonesia?

2. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia?

3. Bagaimana perbandingan tingat efisiensi perbankan konvensional dan

perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan

sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efisiensi perbankan konvensional di Indonesia.

2. Menganalisis tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia.

3. Menganalisis perbandingan tingat efisiensi perbankan konvensional dan

perbankan syariah di Indonesia.
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D. Manfaaat Penelitian

Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

diterapkannya konsep operasional perbankan, terutama penerapan penggunaan

input dan output dalam efisiensi perbankan, baik perbankan konvensional maupun

perbankan syariah. Pada sisi teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai

(1) kajian mengenai tingkat efisiensi perbankan konvensional di Indonesia, (2)

kajian mengenai tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia, dan (3)

membandingkan tingkat efisiensi kedua jenis perbankan tersebut.

Pada sisi praktik, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah (1)

untuk menyusun strategi dalam penggunaan input yang minimal untuk

menghasilkan output yang maksimal sehingga tercapai efisiensi pada perbankan

di Indonesia baik perbankan konvensional maupun perbankan  syariah, (2)

sebagai sumbangsih kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pengambilan

kebijakan terkait dengan efisiensi perbankan dalam kegiatan operasionalnya,

sehingga dapat diketahui perbankan mana yang beroperasi secara efisien, dan (3)

sebagai bahan referensi bagi peneliti yang mengkaji hal yang sama, khususnya

berkenaan dengan efisiensi perbankan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Envelopment Analysis (DEA)

DEA merupakan metode optimasi program matematika yang

mengukur efisiensi teknik suatu unit kegiatan ekonomi dan

membandingkan secara relatif terhadap unit kegiatan ekonomi yang lainnya
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(Cooper et al, 1978). DEA didesain khusus untuk menghitung efisiensi

teknis untuk semua unit dengan skor efisiensi untuk setiap unit adalah

relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya di dalam

sampel (Hadad, 2003).

Suatu unit kegiatan ekonomi dikatakan efisien secara relatif apabila

setiap unit dalam sampel dianggap memiliki efisiensi yang tidak negatif, dan

memiliki nilai antara 0 hingga 1, dimana nilai 1 menunjukkan efisiensi yang

sempurna, namun apabila memiliki nilai kurang dari 1 menunjukkan

inefisiensi.

Efisiensi teknik perbankan diukur dengan menghitung rasio antara

input dan outputnya. DEA akan menghitung bank yang menggunakan input

n untuk menghasilkan output m yang berbeda. Cooper et al (1978),

Sengupta (2003), Machmud dan Rukmana (2010) dan Min Yu et al (2013),

merumuskan penggunaan satu variabel input dan satu variabel output

ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut;.......................................................................................................(1-1)
Dimana:

hs = Efisiensi bank s

m = Output bank s yang diamati

n = input banks yang diamati

yis = Jumlah output i yang diproduksi oleh bank s

xjs = Jumlah output j yang digunakan oleh bank s
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ui = Bobot output i yang dihasilkan oleh bank s

vj = Jumlah input j yang diberikan oleh bank s dan i dihitung dari 1 ke m

serta j hitung dari 1 ke n.

Kemudian rasio hs dimaksimumkan dengan kendala sebagai berikut;

memaksimumkan . Dimana ui dan vj ≥ 0, N

mewakili jumlah bank dalam sampel dan r merupakan jumlah bank yang

dijadikan sampel dalam penelitian. Persamaan ini menjelaskan bahwa

adanya rasio untuk unit kegiatan lain yang tidak lebih dari 1 dan memiliki

nilai positif. Bank akan dikatakan efisien apabila memiliki nilai efisiensi

mendekati 1 atau 100 persen. Sebaliknya bank akan dikatakan tidak efisien

apabila memiliki nilai mendekati nol. Dengan DEA, setiap bank dapat

menentukan bobotnya masing-masing dan menjamin bahwa pembobot yang

dipilih akan menghasilkan ukuran kinerja yang terbaik.

2. Uji Mann-Whitney

Uji Mann-Whitney merupakan salah satu uji non parametrik. Uji

inidigunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari dua

populasi data yang independen. Sugiyono (2012), menjelaskan rumus Uji

Mann-Whitney adalah sebagai berikut;............................................................................(1-2)
Atau ............................................................................(1-3)
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Keterangan

N1 = Jumlah sampel 1

N2 = Jumlah sampel 2

U1 = Jumlah peringkat 1

U2 = Jumlah peringkat 2

R1 = Jumlah rangking pada sampel n1

R2 = Jumlah rangking pada sampel n2

Sementara hipotesis yang digunakan adalah

Ho = Tidak terdapat perbedaan efisiensi antara bank syariah dan bank

konvensional.

H1 = Terdapat perbedaan efisiensi antara bank syariah dan bank

konvensional.

Kriteria pengujian Mann-Whitney apabila nilai signifikansi kurang dari 

dimana  yang digunakan adalah 0,05 maka Ho ditolak dengan kesimpulan

terdapat perbedaan efisiensi antara bank syariah dengan bank konvensional.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang pembahasan bank konvensional dan bank syariah yang

meliputi pembahasan mengenai pengertian perbankan, perbandingan

kedua jenis perbankan tersebut serta usahanya dan konsep produksi yang
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diri yang diringkas pada pembahasan mengenai teori produksi, fungsi

produksi dan maksimalisasi output atau minimalisasi biaya. Selanjutnya

juga dibahas mengenai konsep efisiensi yang mencakup tentang teori

efisiensi, efisiensi biaya, efisiensi perbankan, dan pengukuran efisiensi.

Selain itu, juga membahas sedikit tentang konsep Data Envelopment

Analysis (DEA). Dalam bab ini juga disebutkan beberapa penelitian

terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan tema yang sama.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang jenis dan sumber data, definisi operasional variabel,

populasi dan sampel, kerangka pemikiran secara teoritis dan metode

analisis data dimana terdapat dua alat analisis dalam penelitian ini yaitu

DEA digunakan untuk mengukur dan membandingkan nilai efisiensi

setiap unit produksi dan Uji Mann Whitney untuk menganalisis

perbedaan efisiensi bank konvensional dan syariah.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Menguraikan tentang hasil estimasi DEA untuk nilai efisiensi perbankan

konvensional syariah serta menguraikan hasil estimasi Uji mann-whitney

tentang perbedaan tingkat efisiensi kedua jenis perbankan tersebut.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari

penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


